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I ve 21. stoleti piitahuji
piedstaven i sc6n i chich
a historich.ich Sermfffi,
nad5encfi rekonstru uj icich
soubojeabitvyzdob
feudalni Evropy. Trochu
jinou cestou se vydali
vyznavacl
Historical

HMB (z
Medieval Battles).

0 vychazejicim fenomdnu
vic iekl manaZer cesk6 HMB
reprezentace Tomd$ Ga

J A R O S L A V  S L A D E K

j ich HMB je5td nikdy nikdo nezemiel .
K nejdast6j5im zran6nim patii odieni-
ny, 5r6my a podlit iny. Obdas se tak6
stane, Ze si pii souboji ndkdo vyhodi
rameno. Jen zifdkakdy doch6zi k vtti-
n6j5im zran6nim, jako jsou napiiklad
zlomeniny. Z d0vod0 bezpednosti musi
mit v5ichni bojovnici zbroj vyrobenou
z oceli. Tlou5tka plech0 se r0zni. V m6m
piipad6 je to o n6co m6n6, piibliZn6 0,8

aZ 1 milimetr, protoZe se jednd o
kterS pro5la procesem kalenf.
t im jin6 vlastnosti a oproti
kus0m je tak6 lehdi .  Na cel6
nejtdZ5i helma, kter5 se vyrlbi z al
mi l imetru t lust6 ocel i .  Celkovd
zbroje se pohybuje okolo 20 ki
Pod plechy nosime ivlnou vycp5v
pro5ivanou zbroj, kter6 dokdZe
n6 0dery zt lumit .

It
Jaka je vaie Sermiiskd historie?
Do prost iedi  jsem nejdi iv nahl6dl

coby hrSd LARP her, ve kterVch jsme
se snaZil i piibliZit atmosf6ie bitev zpo-
dobndn, ich  ve  f i lmov6 t r i log i i  Pdn
prstunrt. Co mi tehdy nevyhovovalo,
byl boj s diev6n,imi maketami, kter6
jsem cht6l vym6nit za reflnfj5i, oce-
lov6 zbran6. Letos to bude deset let,
co jsem zad,al s historick'im Sermem.
Odtud uZ nebylo daleko k HMB, kter6
d6l5m druhr im rokem. V soudasnost i
jsem dlenem praZsk6ho Sportovniho
kl u bu stiedovEk6ho kontaktn iho boje.

V iem je HMB nov67
Historichi Serm jezalolenf na rekon-

strukcich bitev. D6jse tak nejdastdji ode-
hr5v5 podle uZ kdysi proZit6ho piibdhu.
Naprot i tomu n6plniHMB je m6ieni  sf ly
mezi jednotliuimi tVmy. Rozdiln6 je tim
i vybaveni Sermit0. Zatimco pii bitv6ch
vtradidnim historick6m Sermu se nesmf
ritodit na nekryt6 dSsti tdla, v HMB jsou

rytiii natolik zakuti do zbroje, Ze krom6
rozkroku, podkolenfch jamek a hilidi
je m0Zete sekat prakticky kamkoliv.
Spoledn6 je pro obd disciplfny lpdni na
hodnov6rnosti historick6 temati ky.

Na webov,ich strdnkdch Middle Ages
Today jsem se setkal s vysv6tlen(m, 2e
hlavnim rozdilem oproti redlnd bitvE je
pouZivdni zbrani bez ostFi. Jakd zranEni
si tedy Sermfii nejdast6ji odnaieii?

Pokud vfm, dal5i rozdil oproti re5l-
nfm bitvam je v tom, Ze pii turna-
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