
Fior di Battaglia ("Květy boje", MS Ludwig XV 13) 

 

„Já jsem meč. Smrtící proti každé zbrani. Kopí, sekera a ani dýka se mi nemohou 

rovnat. Svými schopnostmi dovedu ukončit jakýkoli boj. Rozdrtím každého, kdo 

se mi postaví a donutím jej propuknout v pláč. Jsem královské krve. Vykonávám 

spravedlnost, jsem zbraní dobra a zhouba zla. Tomu, kdo mne ovládne zaručím 

slávu.“ 

 

Noy semo doi guardie una sì fatta che l’altra, e una è contraria de l’altra. E zaschuna altra guardia in 

l’arte una simile de l’altra si è contrario salvo le guardie che stano in punta zoé posta lunga e breve e 

meza porta di ferro che punta per punta la più lunga fa offesa inançi. E zò che pò fare una pò far 

l’altra. E zaschuna guardia pò fare volta stabile e meza volta. Volta stabile si è che stando fermo po’ 

zugar denunci e di dredo de una parte. Meza volta si è quando uno fa un passo inanzi o indredo e 

chossì po’ zugare de l’altra parte denanzi e di dredo. Tutta volta si è quando uno va intorno uno pe’ 

cum l’altro pe’ l’uno staga ferma e l’altro lo circondi. E perzò digo che la spada si ha tre movimenti 

zoé volta stabile, meza volta, e tutta volta. E queste guardie sono chiamate l’una e l’altra posta di 

donna. Anchora sono IV cose in l’arte zoé passare, tornare, acressere e discresse 

 

 

Jsme dvěma střehy, jeden proveden jako druhý a oba protikladné. A stejně tak ostatní střehy v tomto 

umění jsou si podobné, ale vzájemně protikladné. Výjimkou jsou střehy, které hrotem míří na 

protivníka. Těmi jsou posta longa, posta breve a mezza porta di ferro. To, protože tyto střehy jsou 

vhodné k bodu a u bodu je ve výhodě ten, kdo má delší dosah. 

Každý střeh může provést tři typy otočení: volta stabile, mezza volta a tutta volta. Mezza volta je když 

provedeš krok dopředu, nebo dozadu a měníš tak strany, na kterých bojuješ. Tutta volta zase točí 

jednu nohu kolem druhé, která stojí pevně na zemi. Volta stabile ti umožní bojovat před sebou i za 

sebou, aniž bys musel vykročit. Stejně tak tyto otáčky provádí sám meč. 

Oba tyto nakreslené střehy se nazývají posta di donna. 

Ještě dodám, že v umění jsou čtyři druhy kroků. Passare (krok), tornare (návrat), acressere (posunutí) 

a dicresse (odsunutí). 

 

 

 



 

O způsobech držení meče 

 

Noy semo Sey guardie, e una non è simile de l'altra. E io son la 

primera che digo mia rasone. De lanzar mia spada questa è mia 

condicione. Le altre guardie che d'mi sono dredo dirano le lor 

virtude come io credo. 

 

Jsme šest střehů, které se liší. Já jsem první, kdo se představí. 

Sloužím k hodu mečem. Myslím, že další střehy také promluví o 

svém umění… 

 

o son bona guardia in arme e senza, e contra lanza e spada zitada 

fora di mano, che io le so rebattere e schivarle, però me tegno 

certo che non me pon far male. 

 

Jsem dobrý střeh ve zbroji i bez ní. A to proti meči i kopí, které bylo 

na mne vrhnuto protivníkem. Vím, jak jej odrazit. Jsem si jist, že 

mě nezraní. 

 

 

Io son guardia de trar una longa punta tanto che lo mio 

mantener di spada de longeza monta. E son bona d'andare 

contra uno che sia luy e mi armato, perché io habia curta punta 

denanzi io non sarò inaganato. 

 

Já jsem střeh k vrhání dlouhých bodů. Jsem vhodný, když jsme 

oba ve zbroji. Protože neminu, když mám hrot blízko před sebou. 

 

 

Io son bona guardia contra spada azza e daga siando armado, 

perché io tegno la spada cum la man mancha al mezo. E llo faço 

per fare contra la daga che me pò fare de le altre arme pezo. 

 

Jsem střeh proti meči, sekyře a dýce oblečen ve zbroji. To protože 

držím meč levou rukou v jeho polovině. To dělám kvůli dýce, 

protože ta mi může uškodit víc než jiné zbraně. 

 

 



 

Guardia e posta di donna son chiamata perché cum queste altre 

prese de spada 'e son divisada, che una non è tal presa che 

l'altra, ben che questa che m'è contra mi pare la mia guardia se 

non fosse forma d'azza che la spada s'i intrada. 

 

Nazývám se posta di donna když jsem užit s tímto držením meče, 

které se liší od předešlých. Ten další střeh, se taky zdá jako můj, 

není-li proveden sekerou, ale mečem. 

 

 

Questa spada si è spada e azza. E gli grandi pesi gli lizieri 

forte impaza. Questa anchora posta de donna la soprana, che 

cum le soi malicie le altre guardie spesso ingana, perché tu 

crederai che traga de colpo io trarò di punta. Io non ho altro a 

fare che levar gli brazzi sopra la testa. E posso buttar una 

punta che io l'ò presta. 

 

Tato zbraň je meč a sekera. Těžká váha způsobuje potíže 

lehké váze. Také je to posta di donna, ale vysoká. Která s tvou 

zlomyslností často oklame jiné střehy. Myslíš, že seknu mocný 

sek? Ale já nemusím udělat víc, než zvednout ruce a ranit tě 

rychlím bodem! 

 

Údery 

 

oy semo fendenti e in l'arte façemo questione de fender gli 

denti e 'rivar alo zinochio cum rasone. E ogni guardia che si fa 

terrena, d'una guardia in l'altra andamo senza pena. E 

rompemo le guardie cum inzegno, e cum colpi fazemo de 

sangue segno. Noi fendenti dello ferir non avemo tardo, e 

tornamo in guardia di vargo in vargo. 

 

Jsme fendenti a v umění je naším úkolem sekat od zubů ke 

koleni. Jsme původcem každého spodního střehu. A drtíme 

střeh protivníka s inteligencí zanechávajíc stopu krve. My 

nečekáme na vlastní zranění a přecházíme z jednoho střehu 

do druhého. 

 

 

 

 



 

Gli colpi sottani semo noi, e cominzamo a lo zinochio, e 

andamo per meza la fronte per lo camino che fano gli fendenti. 

E per tal modo che noi intramo per quello camino noy 

retornamo, overo che noi remanemo in posta longa. 

 

Jsme sottani a začínáme od kolene protivníka odkud 

pokračujeme k jeho čelu po stejné trase, jako fendenti. Z této 

dráhy se pak vracíme, nebo zůstaneme stát v posta longa. 

 

 

 

 

 

 

 

Colpi mezani semo chiamadi perché noy andamo per mezi gli 

colpi soprani e sottani. E andamo cum lo dritto taglio de la 

parte dritta, e de la parte riversa andamo cum lo falso taglio. E 

lo nostro camino si è dello zinochio ala testa. 

 

My se nazýváme mezani, protože sekáme středem, mezi 

fendenti a sottani. Z pravé strany sekáme pravím ostřím a 

z levé strany falešným. Sekáme koleno či hlavu. 

 

 

 

 

 

 

 

Noy semo le punte crudele e mortale. E lo nostro camino si è 

per mezo lo corpo cominzando a lo petenichio infin a la 

fronte. E semo punte d'V rasone, zoè doy soprane una d'una 

parte l'altra de l'altra. E doy de sotta similemente un d'una 

parte e l'altra de l'altra, e una di mezo che esse di meza porta 

di ferro overo di posta lunga e breve. 

 

Jsme body, kruté a smrtící. Naše cesty vedou od slabin až 

do čela. Je nás pět druhů. Dva seshora po každé straně, 

stejně jako dva zespoda po obou stranách. Poslední jde 

středem ze střehu mezza porta di ferro, posta longa nebo 

posta breve. 

 

 

 

 



Střehy 

 

Qui cominzano le guardie di spada a doy man. E sono .XII. guardie. 

La prima si e tutta porta di ferro che sta in grande forteza, E si e 

bona da spetar ogn arma manuale longa e curta E pur ch el habia 

bona spada non cuna di troppa longeza. Ella passa cum coverta e 

va ale strette. Ela scambia le punte e le soy ella mette. Anchora 

rebatte le punte a terra, e sempre va cum passo. e de ogni colpo, 

ella fa coverta. E chi in quella gli da briga grand' deffese fa senza 

fadiga. 

 

Zde počíná 12 střehů meče. Prvním je tutta porta di ferro, který vyčkává a je velmi silný proti 

každé zbrani. Když máš dobrý meč, nebude na tebe nikdo příliš dlouhý. Vykročíš zakryt a 

dostaneš se k protivníku, nebo odrazíš jeho bodnutí abys zasadil své. Můžeš z něj bez obav 

sekat s vykročením a každý tvůj úder bude dobře zakrytý. Jsi v něm dobře bráněn, aniž by ses 

unavil. 

 

 

Questa si e posta di donna che po fare tutti gli setti colpi de la 

spada. E de tutti colpi ella se po crovrire. E rompe le altre guardie 

per grandi colpi che po fare. E per scambiar una punta ella e 

sempre presta. Lo pe ch e denançi acresse fora di strada, e quello 

di dredo passa ala traversa. E lo compagno fa remagner 

discoverto, e quello pe ferir subito per certo. 
 

Toto je posta di donna. Ze které můžeš provádět všech sedm 

úderů meče. Před všemi útoky taky může krýt a může i lámat 

střehy protivníka mocnými údery, které zasadí. I vyměnit si s protivníkem bodnutí dovede. Vykroč 

svou přední nohou mimo linii a zadní diagonálně. Tak zaujmeš pozici, proti které je tvůj protivník 

nechráněn a můžeš jej bleskově napadnout. 

 

 

 

 

Questa si e posta di finestra, che d' malicie e inganni sempre la e 

presta. E de covrir e de ferir ella e magistra. E cum tutte guardie ella 

fa questione e cum le soprane e cum le terrene. E d una guardia a l 

altra ella va spesso per inganar lo compagno, E a metter grande 

punte e saver le romper e scambiare, quelli zoghi ella po ben fare. 

 

Toto je posta di finestra, která je vždy připravena pro tvou 

zlomyslnost a důvtipnost. Mistr v krytí a zranění. Ohrožuje 

všechny ostatní střehy, jak vysoké, tak nízké. Mate protivníka, jak 

rychle přechází do jiných střehů. Je dobrá ve vrhání bodů a umí 

je dobře lámat a vracet. 

 

 

 

 



 

 

 

Questa è mezzana porta di ferro perché sta in mezzo è una forte 

guardia ma ella vole longa spada. Ella butta forte punte e rebatte 

per forza le spade in erto e torna cum lo fendente per la testa o per 

gli brazzi e pur torna in sua guardia. Però ven chiamata porta 

perché la è forte ed è forte guardia che male se pò rompere senza 

periculo e venire ale strette. 

 

Toto je porta di ferro mezzana. Protože zůstává na středu, kde je 

silným střehem, ale vyžaduje dlouhý meč. Jdou z ní silné body a 

mocné útoky ze spodu, které se vrátí zpět na zem se seknutím fendente a zraní hlavu, nebo ruce. 

Nazývá se porta (brána), protože je to silný střeh, který může být jen těžce zlomen a to jen za 

velkého nebezpečí. 

 

 

 

 

Questa si è posta de donna la sinistra che de coverte e de ferire 

ella è sempre presta. ella fa grandi li colpi e rompe le punte 

sbattele a terra. E intra in lo zogo stretto per lo saver atravesare. 

Aquisti zoghi tal guardia sa bene fare. 

 

Zde je posta de donna la sinistra. Je vždy připravena k ranění 

protivníka, nebo krytí jeho úderů. Dělá skvělé údery a sráží 

protivníkovi body k zemi. Je vhodná na postup do boje na 

krátkou vzdálenost, díky tomu, že umí vytvořit velký úhel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posta longa si è questa piena di falsità. Ella va tastando le guardie 

se lo compagno pò ingannare. Se ella pò ferir de punta la lo sa ben 

far e gli colpi la schiva e po' fieri s’ela lo pò fare più che le altre 

guardie le falsità sa usare. 
 

Posta longa je střeh plný triků a důvtipu. Testuje střehy 

protivníka a když chceš bodnout, je k tomu vhodná. Když ji 

protivník chce srazit, vyhne se a okamžitě jej zraní.  

 

 

 

 



 

Questa si è posta breve che vole longa spada et è maliciosa 

guarda che non à stabilità. Anche sempre si move e vede se pò 

entrar cum punta e cum passo contra lo compagno. E più è 

apropiada tal guardia in arme che senz’arme. 

 

Posta breve vyžaduje dlouhý meč a je to škodolibí střeh, ve 

kterém nepostojíš. Neustále se pohybuje a hledá kudy vstoupit 

do protivníka. Je vhodnější pro zbroj než bez ní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa si è dente di zengiaro però che dello zengiaro prende lo 

modo di ferire. Ello tra' grandi punte per sotto man in fin al 

volto e no si move di passo e torna cum lo fendente zò per gli 

brazzi. E alchuna volta tra' la ponta al volto e va cum la punta 

erta, e in quello zitar di punta ello acresse lo pe' ch'è dinanzi 

subito e torna cum lo fendente per la testa e per gli brazzi e 

torna in sua guardia e subito zitta un’altra punta cum acresser 

di pe' e ben se defende delo zogo stretto. 

 

 

Toto je dente di cinghiaro (zub kance), protože kanec volí takovou pozici, když 

chce útočit. Způsobuje mocné spodní body končící v obličeji, aniž bys musel 

vykročit. Po bodu se lze vrátit sekem fendente přes jeho ruce. Nebo bodnout 

vysoko do obličeje a zároveň vykročit přední nohou a pak s návratem seknout 

fendente do hlavy. Po návratu do stejného střehu hned zase bodnout. Tento střeh 

dobře brání před vstupem protivníka do úzké hry.  

 

 

 

 

 

Anchora son posta de dona contra dent de zenchiar;Cum 

malicie e ingani asa' briga io ghi ò a dar. 
 

Znovu je zde posta de donna proti dente de cinghiari. Se 

zlomyslností a důvtipem přiložím svůj meč do bitky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Questa si è posta frontale chiamada d’alchun magistro posta di 

corona che per incrosar ella è bona e per le punte ell’è ancora 

bona che se la punta glie ven tratta erta ella la incrosa passando 

fuora di strada. E se la punta è tratta bassa anchora passa fuor di 

strada rebatendo la punta a terra. Anchora pò far altramente, che 

in lo trar de la punta torna cum lo pe' indredo e vegna da 

fendente per la testa e per gli brazzi e vada in dente di cengiaro e 

subito butti una punta o doe cum acresser di pe' e torna di 

fendente in quella propria guardia. 

 

Toto je posta frontale, některými mistry nazývána také posta di corona. Je vhodná 

pro zkřížení čepelí stejně jako pro házení bodů. Pokud na ni někdo bodá seshora 

či zespoda odrazí tento bod k zemi. Může dělat i jiné věci. Vrazit bod, vrátit se 

zadní nohou a zasadit fendente na protivníkovu hlavu a ruce. Pak sestoupit do 

dente di cinghiaro a okamžitě znovu bodnout jednou či dvakrát s vykročením 

nohy. Se seknutím fendente se vrátí zpět do původního střehu. 

 

 

 

Questa si è posta di coda longa ch'è destesa in terra di dredo, 

ella pò metter punta e denanci pò covrir e ferire. E se ello passa 

inanci e tra' del fendente, in lo zogo stretto entra senza 

fallimento chè tal guardia è bona per aspettare che de quella in 

altre tosto pò intrare. 

 

Zde je posta di coda longa, která míří hrotem k zemi za zády 

na pravé straně. Může zasadit bod, nebo vyrazit vpřed a 

chránit tak před zraněním. A pokud vyrazí kupředu a zasadí 

fendente, tak snadno přejde do úzké hry. Tento střeh je dobrý 

na vyčkávání, protože snadno přejde do jiných střehů. 

 

 

 

Questo si è dente di cengiaro lo mezano e perçò che sono doy 

denti di zengiaro l’uno tutto, l’altro si è mezo però è ditto mezo, 

perzò ch’ello sta in mezo de la persona e zò che pò fare lo ditto 

dente pò fare lo mezo dente. E per modo che fieri lo zengiaro a 

la traversa per tal modo se fa cum la spada che sempre fieri cum 

la spada ala traversa de la spada del compagno. E sempre butta 

punte e discrova lu compagno e sempre guastagli le mane e 

talvolta la testa e gli brazzi. 
 

Toto je dente di cinghiaro mezana. A protože úplné dente di 

cinghiaro představuje dva kly kance, toto je jen poloviční. Zůstává na středu těla. 

Dokáže však stejné věci jako dente di chingiaro. Stejně jako kanec útočí z úhlu a 

tak nalezne na protivníkovi nekryté místo a řízne jeho ruce, někdy i hlavu. 

 



Questa è posta di bicorno che stà cossì serada che sempre sta 

cum la punta per mezo de la strada. E quello che pò fare posta 

longa pò fare questa. E similemente dico de posta di fenestra e 

di posta frontale. 
 

 

Tento střeh se nazývá posta di bichorno. Hrot vždy zůstává 

na středu a může provádět to samé co posta longa stejně jako 

posta di finestra a posta frontale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


