
Současný boj kopím

Dobové členění, výroba a boj kopím viz zde: http://marobud.cz/zbrane.html 
Křidélka na kopích: http://sagy.vikingove.cz/o-kridelkach-na-vikinskych-kopich/

Kopí je, stejně jako všechny ostatní zbraně, zbraň smrtící. Je však nejdelší ze všech 
vikinských zbraní, a proto vyžaduje nejvíce kontroly. To, co je dnes největším problémem kopí, 
však v tehdejším boji bylo naopak největší předností – je velmi jednoduché protivníka bodnout do 
hlavy a ukončit souboj dřív, než boj vlastně začne. Nedávno jsem slyšel trefný komentář: „Boj se 
odehrává až dva metry od kopiníka.“

Proto je nezbytné, aby hrot kopí byl vždycky namířen směrem k nepříteli (ať již v horní, 
střední nebo dolní pozici) a aby byl nepřítel před hrotem. Jakmile se nepřítel dostane za hrot, 
kopiník je prakticky bezbranný. Proto je velice důležitý ústup, respektive velmi efektivní reakce 
obrany a útoku (je třeba natrénovat). Pro případ, že se nepřítel dostane za hrot, je dobré přidržovat v 
ruce podél ratiště sax a efektivně se naučit krýt ratištěm (je třeba natrénovat).

Kopiník, který chce zabít co nejvíce nepřátel, se nevyhne přímému střetu. Proto jsou 
důležité rukavice, a to na obou rukou. Také je důležité zvolit si jednotnou metodu úchopu (levá ruka 
a levá noha dopředu × pravá ruka a pravá noha dopředu), v té trénovat a dodržovat ji. Kopí se drží 
zásadně oběma rukama, pouštění nebo „posouvání“ zavání úrazem. 

Nejpoužívanějším úderem kopí je bod. Ten musí být veden POUZE do oblasti trupu v rámci 
bezpečnosti. Jiné zásahové plochy, jako ruce, nohy, rozkrok nebo hlava, nejsou přípustné. Je tedy 
zřejmé, že dnešní kopiník se omezuje pouze na oblast, kterou si protivník chrání štítem, a je tak 
značně omezen. Proto je dobré „pracovat“ ve skupinkách, kdy jeden sekne/bodne na protivníka, 
který se musí bránit, a druhý zasáhne téhož odkrytého protivníka.

Ve větších střetech, kdy kopiník není ohrožen, doporučuji sekání. Sek musí být veden na 
střechu, tj. shora na hlavu či ramena (hlava je současná priorita u všech zbraní). Současně sek nesmí 
být veden řezem a kopí nesmí být staženo do bodnice, kdy je ohrožen obličej protivníka. Klasický 
důraznější poklep do přilbice postačí.

Jako problémové se ukázaly body do štítu, které jsou protivníkem strženy či odkloněny 
směrem nahoru. V takové situaci je opět ohrožen obličej protivníka, ačkoli nejde o chybu kopiníka. 
Jediné, co kopiník může v takovou chvíli dělat, je zpomalení kopí a jeho rychlejší vrácení do 
původní polohy. Doporučeny proto nejsou těžké údery s velkým nápřahem, u kterých pracuje celé 
tělo; naopak doporučuji rychlejší a brzděnější údery. To znamená upřednostnit kvantitu před 
kvalitou (z pohledu reálného boje; takovéto tvrdé údery by protivníka proklály naskrz). Díky tomu 
kopiník může provést více úderů a vystavuje se menšímu nebezpečí. Preferovaný je proto takový 
úchop, aby palec na přední ruce směřoval OD hrotu a přední ruka tak třímala ratiště shora, nikoli 
zespoda. Tento úchop slouží k tomu, aby kopí nebylo odkloněno směrem vzhůru k obličeji, nýbrž 
dolů.

Kopí je dnes oblíbenou zbraní zejména u těch, kteří myslí, že tato zbraň nevyžaduje 
zručnost. Opak je však pravdou – pokud si nechceme v boji ubližovat, je potřeba, aby se kopiník 
naučil ovládat své kopí a mít ho pod kontrolou. Ze své zkušenosti vím, že na bojišti není nic horšího 
než kopiník, který při bodu pouští zbraň jen do jedné ruky, míří s ním na obličej a nenechá si 
vysvětlit, že takto se dnes bojovat nemůže. Nováčkům, kteří by s kopím chtěli začít trénovat, mohu 
doporučit pouze toho: miřte přesně, naučte se krokovat a nezmatkujte (je běžné, že nezkušený 
bojovník v kritické situaci začne kolem sebe mlátit zbraní na všechny strany). 
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