
 Bastoncello – boj krátkou tyčí 
 

 

 

 

1. ŽÁK 
 

Guarda che cum uno bastoncello io te tegno per lo collo 

ligado, e in terra ti voglio butare, pocha briga questo ho a fare  

che se io te volesse peço trattare in la forte ligadura te faria 

entrare. E llo contrario non mi porissi fare. 

 

Dívej se, jak ti mohu krátkou tyčí zablokovat krk. Odsud již 

nebudu mít problém vrhnout tě na zem. A stačí silně držet 

tuto páku, pokud se rozhodnu ti ublížit. Nemůžeš se jí ubránit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ŽÁK 

 
S'tu fossi ben armado in questo zogo più tosto te faria, 

considerando che t'ò preso cum uno bastonzello tra le 

gambe, tu sta' a cavallo e pocho ti pò durare che cum la 

schena ti farò versare. 

 

V případě že jsi dobře obrněn, zvolím tuto techniku. 

zarazil jsem tyč mezi tvé nohy a jsi jako na koni. Nebudeš 

takhle chycen dlouho před tím, než tě složím na záda. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Žák 

 
 

Del sexto re ch'è remedio di daga e contra per questo modo cum 

sua daga di quello son scolaro. E per suo honore fazo tal coverta 

cum questo bastonçello. E subito mi levo in pe', e fazo gli zoghi 

d'l mio magistro. questo che fazo cum lo bastoncello io 'l faria 

cum un capuzo. El contrario d'l mio magistro si è mio contrario. 

 

Jsem studentem šesté contra - techniky mistra boje dýkou. Který 

se brání dýkou v podobném duchu. A je mu ctí, že to svedu i tyčí. 

Pak se postavím na nohy a budu pokračovat v boji, jak jsem se u 

mistra naučil. Tuto obranu lze provést i s kápí a obrana proti ní je 

stejná jako v části o boji dýkou. 

 

 

 

 

            

             4.  Žák 

 

 

Del octavo Re ch'è rimedio io fazo questo zogho e pur cum 

questo bastonzello fazo mia deffesa. E fatta la coverta io in 

pe' mi drizzo e li zoghi del mio magistro posso fare e cum uno 

capuzo overo una corda te faria altretale. El contrario ch'è 

del mio magistro si è mio. 

 

Tato akce pochází z osmé contra – techniky mistra boje 

dýkou a mohu se díky ní ubránit i když mám jen krátkou tyč. 

Když jsem se takto ubránil, zvednu se na nohy a budu 

pokračovat v boji jak jsem se naučil. Stejně dobře se takto 

mohu ubránit i kápí, nebo kusem provazu. Obrana proti tomu 

je popsaná v části o boji dýkou. 


