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Mezinárodní šermířská federace udělila Českému šermířskému klubu
Riegel, jednomu z devíti zakladatelů F.I.E., u příležitosti stého výročí
založení klubu v roce 1902 ZLATOU MEDAILI F.I.E.
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Úvod
Vážení šermíři, vážení přátelé,
Sto let trvání jednoho sportovního klubu je mezník, kterým se může pochlubit málokterý klub v našem státě. K tomuto výročí jsme vydali stručný přehled
vzniku a vývoje ČŠK Rieglu. Seznámíte se nejen se sportovními úspěchy našich předchůdců i současníků, ale také se společenským životem klubu jako
nedílnou součástí naší historie.
Sotva nedávno slavil náš šermířský klub osmdesátiny svého založení. To je
výročí, které si většina z nás, současných členů, dobře pamatuje. Již v této době, jak vzpomíná bývalý předseda ČŠK Riegel Dr. Ivo Prokop, se začíná štěstěna našeho klubu obracet. Začátkem nepříznivého obratu byla reorganizace tělovýchovy v roce 1973. Ta vyústila do zřízení vrcholových středisek sportu.
Zřízením těchto středisek došlo k odlivu talentovaných šermířů ve prospěch
středisek. Další ranou bylo zřízení výcvikových středisek talentované mládeže. Oba kroky československé tělovýchovy měly za následek značný útlum
klubové činnosti. Takto rychlokvašení sportovci neměli žádný jiný úkol, než
vozit medaile a propagovat tak úspěchy socializmu.
To zdaleka nebylo to nejhorší. Jak všichni víme, léta osmdesátá se podepsala na činnosti našeho sportovního klubu daleko hůře. Budova bývalé Báňské
a hutní v které je naše šermírna, byla vybrána po vzniku federace jako Úřad
české vlády a tento úřad vypověděl nájemní smlouvu. Nebyli jsme jediní, kteří utrpěli. V tehdejší šermírně fungovali ještě další oddíly, a to Slávia vysoké
školy a Ekonom – tělovýchovné zařízení Vysoké školy ekonomické. Bohatý
sportovní život, který se mezi jednotlivými oddíly navzájem prolínal, byl výpovědí zcela zmrzačen. Všechny fungující oddíly musely hledat náhradní prostory ke své činnosti, ne všem se to však povedlo. Společenský styk, možnost
si kdykoliv zašermovat i s členy jiných oddílů, byly zmařeny navždy. Z prostor
šermírny se stalo na dobu třinácti let staveništní zařízení. Šermírna měla být
posléze přebudována na privátní kluby příslušných v objektu úřadujících institucí. I když na rekonstrukci byly vypracovány dvě různé studie, nebyly naštěstí pro šermířský sport nikdy realizovány. O dalším vývoji se dočtete na následujících stránkách. Návrat do naší historické šermírny byl zdlouhavý a nebyl jednoduchý.
Stoleté trvání šermířského klubu nás zavazuje k pokračování tradic jak
sportovních, tak společenských. Cesta k dosažení tohoto cíle nebude jednoduchá a bude od všech současných členů vyžadovat účinnou pomoc. Bude
nutné rozšířit členskou základnu o nové členy, bude nutné přesvědčit bývalé
členy, bývalé šermíře, trenéry k návratu do opět se rozvíjejícího se klubového
7

činnosti. Úkolů je přemnoho. Popřejme si však do tohoto začátku hodně sil,
osobní statečnosti, vůle a příznivou společenskou atmosféru, bez které by to
nešlo.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří se podíleli dle svých možností
na oslavě stoletého výročí i na vzniku této publikace. Do další práce přeji hodně sil a také osobního štěstí.
Váš předseda
Petr Jedlička
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I. ZAČÁTKY ČESKÉHO ŠERMU
V padesátých letech 19. století bylo v Praze šermu vyučováno v královské
české zemské stavovské šermírně. Roku 1862 byla založena pražská tělocvičná jednota Sokol, v jejíchž stanovách bylo uvedeno, že „účelem jednoty jest, aby
se pěstoval tělocvik společným cvičením, výlety, zpěvem a šermováním“. První starosta Sokola Jindřich Fügner byl nadšeným přítelem šermu, stejně jako náčelník pražské jednoty dr. Miroslav Tyrš, jenž vydal Šermířské názvosloví německočeské a česko-francouzské a ve svém stěžejním díle Základové tělocviku věnoval
šermu několik kapitol. V roce 1867 byl založen Šermířský klub tělocvičný na
Malé Straně, který za krátkou dobu splynul s malostranským Sokolem. V letech osmdesátých přesídlila zemská šermírna ze Železné ulice do prostorných
místností v Colloredo-Mannsfeldském paláci v Karlově ulici. Obliba šermu narůstala a netrvalo dlouho a došlo k prvnímu vystoupení českých šermířů, které uvítal Jan Neruda v Národních listech (4. dubna 1886): Konečně zřízen, nebo
alespoň zřizuje se „český šermířský klub! … Čeští šermíři chystají první svůj veřejný
turnaj k blížícím se svátkům. Navštívíme jej, aby nám pookřálo srdce, abychom poslechli zase jednou, jak řinčí české meče.
Dne 20. dubna se v konviktském sále konala první česká šermířská akademie, jíž se účastnili Ladislav Pinkas, poručík D. Riegel, poučík B. Beneš, poručík hrabě Waldstein, setník Gustav Hergsell a poručík J. Tille. Vzápětí byl
založen Šermířský klub, v němž šermu vyučoval mistr zemské šermírny
a významný teoretik G. Hergsell.
Škola poručíka D. Riegela se nacházela původně v Ulici Na příkopě, v domě
U černého koně, od roku 1888 v Bartolomějské ulici, v domě dr. Podlipného,
později v Poštovské ulici (dnes ulice Karoliny Světlé). Zde byl roku 1890 založen šermířský klub Riegel.
Mistři Hergsell a Riegel učili šermu fleretem francouzskou školou, Hergsell zavedl pro šerm šavlí směs škol, nazývanou všeobecně rakouskou, kterou
zlepšil podle své metody. Ve Vídni měla velký úspěch italská škola Barbasettiho, založená roku 1893. Po úspěších italských šermířů byla pak italská škola
zavedena i na Vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě.
Roku 1897 odešel Šermířský klub „od Hergsella“, zřídil si vlastní šermírnu
v bývalém Vratislavském paláci v Jilské ulici, v němž šermu vyučoval Rudolf
Vanderlind.
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II. LÉTA SLÁVY ČŠK RIEGEL 1902–1972
PRVNÍ TURNAJE
Roku 1902 odešel mistr Dominik Riegel na odpočinek a Šermířský klub Riegel
se rozpadl. Jeho čeští členové založili 21. června 1902 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ
KLUB RIEGEL. Němečtí členové ustavili převážně důstojnický HERRENFECHKLUB. V obou klubech působil italský mistr Orazio Santelli, jenž zavedl v Praze italskou školu.
Roku 1904 přesídlil ČŠK Riegel do místností v domě Na Studenci v Mikulandské ulici, roku 1909 si klub najal vlastní místnosti v Jungmannově tř. v 1. patře domu Měšťanské Besedy. Mistrem se stal Foresto Paoli ml. Měšťanská Beseda poskytla klubu perfektní zázemí. Byl zde sál pro 9 planší, šatny, koupelny, zbrojnice
a salonek. Cvičilo se denně od 19 do 21 hod. Odbor dámský a elévové cvičili rovněž denně, avšak v odpoledních hodinách od 17 do 18:30. V klubu byla později
zavedena také střelba do terče a duelová střelba zvláště upravenými zbraněmi.
V těchto létech se v Praze pořádaly šermířské akademie, assautové večírky
a zápasy o Mistrovství království českého, za účasti proslulých evropských
mistrů, jakými byli A. Kirchhofer, H. Sénat, della Santa, O. Santelli, A. Fériaud,
H. Rosetti aj.
Před první světovou válkou pořádal ČŠK RIEGEL mistrovství Království
českého, donedávna bylo Komotrní divadlo. První mistrovství se konalo v roce 1909, a to pouze ve fleretu a šavli, za účasti domácích šermířů a Belgičana
Corneille. V dalších letech byly však championáty obesílány silnou mezinárodní konkurencí. Nejúspěšnějším šermířem na všech championátech byl Vilém Goppold, jenž získal 3 první místa, 3 druhá a 2 třetí. Vynikajícími soupeři
byli maďarští šermíři dr. Földes Deszö, Posta (pozdější olympijský vítěz v šavli v roce 1924), dr. Tóth, Zulawski. Silné bylo i družstvo Belgičanů – Corneille,
Du Busch, Langlois, Van Moessel, Denis. Dále startovali Dryer z Anglie, Pontenani Belloni z Itálie, Duchésne z Francie aj. Poslední mistrovství bylo vybojováno roku 1913, již bez maďarské účasti. Soutěže v kordu a šavli se staly kořistí Riegliánů, kteří obsadili první tři místa
Roku 1908 se konaly v Londýně IV. olympijské hry, jichž se zúčastnila
i malá skupina českých sportovců – osm šermířů (první vystoupení Čechů na
OH), čtyři tenisté, čtyři zápasníci, tři atleti a dva gymnasté. Rakušané pochodovali na novém stadionu White City v čele sportovců, kteří nastupovali v pořadí podle anglické abecedy. Za tabulkou „AUSTRIA“ však šlo pouze pět závodníků. Česká výprava vztyčila nad hlavou červenobílý prapor a kráčela za
10

CHAMPIONÁTY KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
(umístění členů ČŠK Riegel)
ROK
1909

1910

1911

1912

1913

UMÍSTĚNÍ
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

FLERET
–
J. Pfeiffer
–
–
J. Pfeiffer
–
–
V. Goppold
–
–
V. Goppold
–
–
–
M. Klika

KORD
nekonal se

J. Pfeiffer
V. Goppold
–
–
Dr. J. Gruss
J. Pfeiffer
–
–
V. Švorčík
V. Goppold ml.
F. Kříž

ŠAVLE
V. Goppold
–
B. Schejbal
V. Goppold
–
–
–
V. Goppold
–
–
–
V. Goppold
V. Goppold st.
J. Pfeiffer
O. Švorčík

bílou tabulí s nápisem BOHEMIA. Mladá česká generace tak manifestovala národní uvědomění a svůj odpor k habsburské monarchii. Poslední žijící účastník těchto olympijských her, prof. dr. Joe Gruss na to vzpomínal v roce 1967
slovy: Nechtěli jsme se hlásit ke starému mocnářství, byla to národní manifestace.
V této výpravě byl i devětatřicetiletý šermíř Vilém Goppold z Lobsdorfu, vynikající český šavlista. Ten se probojoval v šavli do finále, kde obsadil 3. místo
a získal bronzovou medaili. Byl to první český sportovec, který pro naši vlast
získal olympijskou medaili. Také družstvo Čech obsadilo v šavli 3. místo
a získalo druhou bronzovou medaili (Goppold, Tuček, Schejbal).
V roce 1912 na olympijských hrách ve Stockholmu šermíři obsadili 4. místo
v šavli družstev. Goppoldovi bylo již třiačtyřicet let, ale stále patřil k nejlepším šavlistům Evropy. V družstvu byli dále Čipera, Bárta, Pfeiffer, Schejbal,
Švorčík, Tuček a Vávra.
V listopadu roku 1913 se konal v Gentu Mezinárodní šermířský kongres,
který rozhodl o založení Mezinárodní šermířské federace (FIE). Tohoto kongresu se zúčastnili zástupci ČŠK RIEGELU pánové J. Tuček, a V. Vaníček, takže
se ČŠK RIEGEL stal jedním ze spoluzakladatelů této federace. Přečte-li si někdo
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I. kapitolu stanov FIE, dozví se, že vedle národních federací Německa, Belgie,
Francie, Velké Británie, Holandska, Maďarska, Norska a Itálie, byl devátým
zakládajícím členem ČŠK RIEGEL, pražský, český, šermířský klub! Tato
událost měla za následek utvoření Českého šermířského svazu, jehož působnost se však omezovala pouze na Čechy, nikoliv také na Moravu a Slezsko.
Tento svaz tvořily pouze dva kluby: ČŠK RIEGEL a Český šermířský klub. Přes
protesty Maďarů a Rakušanů byl Český šermířský svaz v prosinci roku 1913
přijat za řádného člena Mezinárodní šermířské federace (FIE).
STANOVY FIE
(překlady kapitoly I. – založení)
Na základě kongresu šermířů, konaného v Grentlu (1913) a iniciativy Francouze
pana René Lacrois založily dále uvedené federace nebo sdružení

* DEUTSCHE FECHTERBUND
(Německo)
zástupce: Erckraht de Bary
* FÉDÉRATION BELGIE DES CERCLES D’ESCRIME
zástupci: Georges Renard, Charles Cnoops, Alnbert Sarens (Belgie)
a Paul Anspach
* ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ KLUB „RIEGEL“
(Čechy)
zástupci: Jaroslav Tuček a V. c. Vaníček
* FÉDÉRATION NATIONALE FRANÇAISE D’ESCRIME
zástupci: markýz de Chasseloup-Laubat, Bruneau
(Francie)
de Lahorie, René Lacroix a Bernard Gravier
* AMATEUR FENCING ASSOTIATION
(Velká Británie)
zástupce:Edgar Seligman
* KONINKLIKJE NEDERLANDSCHE AMATEUR SCHERMBOND
zástupce: por. A. E. W. de Jong
(Holandsko)
* MAGYAR VIVÓ SZÖVETSÉG
(Maďarsko)
zástupci: Dr. Béla Nagy a Dr. Pierre Thot
* NORGES FEKTERFORBUND
který z titulu plné moci zastupoval
(Norsko)
markýz de Chasseloup-Laubat
* FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA DI SCHERMA
(Itálie)
zástupce:Giuseppe di Valle
na shromáždění v Paříži dne 29. listopadu 1913
FEDERATION INTERNATIONALE D’ESCRIME
(F. I. E.) – M E Z I N Á R O D N Í Š E R M Í Ř S K O U F E D E R A C I
Je tedy ČŠK RIEGEL jedním z devíti zakladatelů
vrcholného světového šermířského orgánu
12

To se to tenkrát šermovalo! Francouzský kord stál K 7,–, italský fleret K 4,90, francouzský fleret brýlový K 2,40 a kukle od K 3,40 do 12,–.
Před první světovou válkou vznikaly v Praze mnohé šermířské kluby, které
však nepřečkaly válečná léta. Byly to:
Pražský šermířský klub 1905
Deutscher Fechtclub
● Šermířský klub Čechie
● Šermířský klub bankovních úředníků 1905
● Šermířský klub Jaroslav ze Šternberka 1906
● Malostranský šermířský klub
● Akademický šermířský klub 1904
● Šermířský klub „Spada“ 1909
● Šermířský klub Pinkas
● Šermířský klub S. K. Podolí 1914
● Šermířský odbor S. K. Slavia 1904
● Kromě toho se šermovalo ve Strakově akademii, v Hlávkových studentských kolejích a samozřejmě v Sokole.
●
●

Válka ochromila činnost pražských šermířských klubů. Cizí mistři opustili
Prahu, po vypuknutí války s Itálií byl mistr ČŠK RIEGLU Foresto Paoli internován a na jeho místo nastoupil mistr již dříve zrušené zemské šermírny
Adam rytíř Sokolowski. Jediný pražský klub, který v letech 1914 až 1918 nepřerušil svoji činnost, byl ČŠK RIEGEL, jehož členové nepřestali platit příspěvky ani v době, kdy byli na frontě v zákopech! Písemný styk s nimi udržoval tehdejší předseda Jaroslav Tuček.
Po první světové válce byla situace v šermířském sportu velice neutěšená.
Během dlouhých válečných let mnoho šermířských klubů zaniklo, šermíři
odešli na frontu a na většinu národa dolehly těžké životní podmínky.
V červenci roku 1919 uspořádala americká armáda v Paříži tak zvané Spojenecké hry, neboli Pershingovu olympiádu, k nimž bylo pozváno i nově vytvořené Československo. Výprava byla složena z účastníků dřívějších olympiád, borců již nemladých, ale přece se jejímu členu por. Josefu Čiperovi podařilo postoupit až do finále v šermu šavlí a zde obsadit 3. místo, a kdyby nebylo
jeho zranění v posledních zápasech, měl šanci turnaj vyhrát. Dne 6. července
1919 poslal Čipera na adresu ČŠK Rieglu v Měšťanské Besedě lístek s tímto textem: Zdařilo se dnes i mně přispěti k lesku české vlajky i klubových barev – před celým
světem – uhájiv přes opravdovou „smůlu“ čest i pověst rieglovské šavle. Zdraví mnohokrát Čipera.
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Roku 1924 na olympijských hrách v Paříži získalo družstvo šavlistů (Jungmann, Opplt, Švorčík) 4. místo, za Itálií, Maďarskem a Holandskem.
V roce 1926 byla uzavřena dohoda mezi ČŠK RIEGLEM a Wiener Athletic
Clubem o každoročních klubových utkáních, střídavě v Praze a ve Vídni a od
roku 1927 se pořádala klubová utkání i s Dresdner Fechtklubem, střídavě
v Praze a Drážďanech.
V roce 1927 ČŠK RIEGEL slavil 25 let svého trvání. Při této příležitosti byl
uspořádán velký mezinárodní turnaj, na němž startovali Italové ve své nejsilnější sestavě, Holanďané a poprvé od světové války i Němci, kteří se 1. září
1926 stali členy FIE. Šermíři RIEGLU obstáli skvěle v těžkých bojích, hlavně
v kordu a šavli. V červenci téhož roku uspořádal ČŠK RIEGEL turnaj o putovní pohár, věnovaný presidentem Masarykem. Turnaj byl vybojován v hotelu
Imperial v Karlových Varech za účasti Francouzů, Italů a Němců. Bylo to poprvé, kdy Němci po světové válce zkřížili své zbraně s Francouzi. Šermíři RIEGLU se umístili hned za vítěznými Italy. V červenci roku 1928 se tohoto turnaje zúčastnil v družstvu Itálie i Nedo Nadi, pozdější mistr světa profesionálních
šermířů. Na závěr turnaje byla uspořádána slavnostní akademie, jíž se dostalo
mimořádného lesku přítomností presidenta republiky T. G. Masaryka
V roce 1928 na olympijských hrách v Amsterodamu se českoslovenští kordisté (Jungmann, Kříž, Dr. Tille. Dr. Černohorský, Beznoska a Dr. Haken)
umístili na 5. místě.
Dne 1. září 1930, na oslavu zahájení provozu nové šermírny, byla v listopadu uspořádána Gala-akademie a assautový večírek, na němž se utkali Nedo
Nadi, francouzský kordista Schmetz, Rakušan Brünner a Němec Böhme.
Roku 1931 byla založena nová domácí soutěž – utkání mezi šermíři vojenskými a civilními o putovní pohár, věnovaný tehdejším ministrem národní
obrany dr. K. Viškovským. Pořadatelem byl ČŠK RIEGEL a jeho členové tvořili vždy podstatnou část družstva civilistů. Téhož roku byla uspořádána v sále
Autoklubu velká akademie, které přihlížely účastnice krasobruslařského
mistrovství světa, konaného tehdy v Praze, v čele s několikanásobnou mistryní světa Sonjou Henie. V červenci byl uspořádán kordový turnaj na barrandovských terasách za účasti význačného belgického kordisty Poplimonta, který byl v Praze znám i jako vynikající hokejový rozhodčí. V turnaji zvítězil belgický šampion Faverick.
Roku 1932 byl založen Turnaj nezvítězivších, takzvané „Padavky“, jenž se
pořádal každoročně až do nedávné doby.
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Sezona roku 1933 byla zahájena gala-akademií za účasti Belgičanů Poplimonta, Diviviena, Beujelaera a Rakušana Brünnera. V červnu uspořádal ČŠK
RIEGEL v Piešťanech turnaj o Pohár presidenta republiky, ve kterém zvítězilo družstvo Francie před Itálií, Československem a Rakouskem.
V roce 1934 byl v Praze předveden elektrický registrační přístroj pro šerm
kordem.
V únoru 1935 se gala-akademie zúčastnila olympijská vítězka Rakušanka
Ellen Preissová, Belgičan Braine, Maďar Rajcsanyi, Rakušan Weczerek a Lion
a Rumun Altmann. V červnu se v Piešťanech opět konal Masarykův pohár,
v němž zvítězilo Německo před Francií, Rakouskem a Československem.
V roce 1936 se berlínské olympiády zúčastnili Jungmann, Dr. Tille, A. Sokol, Dr. Frass, Dr. Vohryzek a Kakos. Josef Jungmann byl zde vyznamenán
olympijským řádem.
V roce 1938 pověřil kongres FIE uspořádáním mistrovství světa Československo, díky iniciativě Dr. Tilleho a Josefa Jungmanna. Z pověření českého
šermířského svazu připravili tento veliký šermířský podnik členové RIEGLU
J. Jungmann a J. Klika, v technickém ředitelství zasedali Dr. Jehlička, Jungmann a Dr. Tille. Mistrovství světa bylo zahájeno 15. května 1938 za účasti
Anglie, Belgie, Československa, Francie, Holandska, Itálie, Jugoslávie, Rumunska, Švédska a USA. První soutěží bylo
– mistrovství družstev ve fleretu mužů. Titul získala Itálie, která porazila
Francii 14 : 2. Na 3. místě skončilo Československo, které porazilo Rumunsko
10 : 6 (Frass 4 V, Jesenský 3 V, Kakos 2 V,Rybka 1 V).
– V soutěži žen zvítězila Marie Šedivá,2. Slabochová,4. Hausteinová,6. Dr.
Věra Sajdová –di Rosová
– Soutěž mužů ve fleretu vyhrál Guaragna (Itálie). Ve finále byli 4 Italové a 4
Francouzi. V semifinále byli vyřazeni Rybka, Jesenský, Kirchman a Dr. Vohryzek.
– V soutěži družstev v kordu zvítězila Francie před Švédskem,
– kord jednotlivců vyhrál Pecheux (Francie) před Mangiarottim (Itálie).
– V šermu šavlí družstev zvítězila Itálie před Francií.
– Jednotlivce v šermu šavlí vyhrál Ital Montano, 4. byl Čechoslovák Magyar
a 7. Riglián
– Dr. Frass. A. Sokol byl vyřazen v semifinále. – V konečné klasifikaci získala
Itálie 30 bodů, 2. Francie 19 bodů a 3. Československo 11 bodů.
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TRENÉŘI A FUNKCIONÁŘI
Obraz ČŠK RIEGLU by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili o těch, kteří
zajišťovali výcvik a přípravu závodníků, o trenérech a o těch, kteří vedli klub,
organizovali jeho činnost, zajišťovali finanční zázemí a řídili nebo se podíleli
na činnosti šermířských svazů, ať již československých, českých či krajských,
o funkcionářích.
Roku 1923 angažoval RIEGEL italského mistra Antonia Scana, jenž však
krátce poté v Praze zemřel. Vedle mistra Sokolowského působili v klubu střídavě Bohumil Richter, mjr. František Dvořák, por. Václav Hadinec a Pierro
Biglia z Itálie.
V Měšťanské Besedě šermoval ČŠK RIEGEL až do roku 1930. Sezóna 1930/31
byla zahájena v nových prostorách v Jungmannově tř. č. 1 v suterénu novostavby správní budovy Báňské a hutní společnosti. Zásluhou náměstka generálního ředitele Báňské a hutní Dr. Ing. Jana Tilleho a projektanta budovy
arch. Josefa Říhy, kteří byli členy ČŠK RIEGLU bylo již v plánech počítáno se
šermírnou a společenskými prostorami klubu, takže klub získal na tu dobu nejmodernější šermírnu ve střední Evropě.
Od roku 1933 působili v klubu mistři Pelíšek, prof. Kamenický a Josef
Pavelka.
V roce 1936 přijal klub mladého italského mistra Livia di Rosu. Mistr Sokolowski odešel na odpočinek v roce 1937, ale ještě po válce vyučoval v pražském Rapidu.
Za zmínku stojí, jaké odměny byly v té době mistrům vypláceny. Mistr Sokolowski
dostával v roce 1930 měsíčně 1 500 Kč, stejně jako di Rosa, mistr Pavelka dostával v roce 1937 měsíčně 1 000 Kč.
V letech okupace působili v klubu mistři di Rosa, Josef Leder, Václav Hadinec. Mistr Pavelka byl roku 1939 nacisty zatčen a vězněn až do konce války
v koncentračním táboře.
Po osvobození pracovali v klubu dále: mistr Pavelka již od podzimu 1945, bohužel zemřel v roce 1947, di Rosa do roku 1949, kdy odešel pracovat do Egypta,
Hadinec do své smrti v roce 1948, Leder do roku 1952, pak ještě působil v Sokole Vinohrady. V sezóně 1946 a 1947 byl československým šermířským svazem
angažován francouzský mistr Goffion, který také vyučoval v RIEGLU. Dr. Čer16

nohorský působil v klubu roku 1948 a v letech 1953 až 1965. Prof. Kamenický
zde pracoval v sezóně 1947–1948, Mirko Beznoska působil v klubu jako trenér
v letech 1949–1959 a opět od roku 1967, plk. Bohumil Kirchman v letech
1951–1953, 1968–1971, v roce 1954 nastoupil Josef Vršecký, 1960–1961 prof. Svatopluk Skýva, 1959–1968 Čestmír Čivrný. V oddíle dále trenovali Míla Marschal, František Kafka, Karel Anderle a v těžkých letech po roce 1972 Josef Kříž,
Pavel Vlasák, dr. Bořivoj Bidlo, Petr Jedlička a Zoša Jeníková.

ČESTNÍ ČLENOVÉ, PŘEDSEDOVÉ
A FUNKCIONÁŘI
ČŠK RIEGEL – TJ. BANÍK PRAHA
V době, kdy ČŠK RIEGELK vznikl, bylo zvykem, že kluby měly své protektory z řad české šlechty. V roce 1904 se stal prvním protektorem kníže Alexander Thurn-Taxis a po něm František hrabě Kinský. Oba byli čestnými členy,
později k nim přibyl kníže Lobkowicz.
Čestnou členkou RIEGELU byla olympijská vítězka 1932 a mistryně světa
1947, 1949 a 1950 Rakušanka Ellen Müller-Preissová, zvolená po druhé světové válce.
V sedmdesátých letech dvacátého století byli zvoleni tři čestní členové, a to
Hans G. G. Willuda, předseda šermířského klubu v Castrop-Rauxelu (Německo), akademický malíř a grafik Jiří Švengsbír a člen činohry Národního divadla v Praze, Petr Štěpánek.
V roce 1997 byl zvolen čestným presidentem klubu dr. Ivo Prokop.
Správu klubu vedl volený výbor, v jehož čele se postupně vystřídali tito
předsedové:
l. Bedřich Schejbal
2. Dr. Karel Musil
3. Dr. Ladislav Šourek
4. Gabriel Wiesner
5. Jaroslav Tuček
6. Otto Koster
7. Dr. Joe Gruss
8. Otto Švorčík
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1902 – 1904
1904 – 1906
1906 – 1908
1908 – 1910
1910 – 1921
1921 – 1922
1922 – 1929
1929 – 1951

9. Alois Sokol
10. Čestmír Čivrný
11. Dr. Jiří Klíma
12. Ing. Svatopluk Poljak
13. PhDr. Ivo Prokop
14. Mgr. František Janda
15. Petr Jedlička

1951 – 1954
1954 – 1955
1955 – 1957
1957 – 1960
1960 – 1997
1997 – 1998
1998 – dosud

Ve výboru klubu zasedali
– Před první světovou válkou: V. Dušek, V. Goppold, J. Krejdl, V. Parůžek, J.
Pfeiffer, J. Matyáš, Dr. L. Petr, J. Švorčík, A. Wiesner,
– Po válce působili ve výboru dlouholetý pokladník Dr. L. Petr, který před smrtí
věnoval RIEGLU své značné úspory, archivář J. Tuček, jenž je autorem knížky
Pražští šermíři a mistři šermu, zapisovatel M. Liska, Ing. A. Baumgartl, M. Beauvais, Dr. Jan Černohorský, autor dvou učebnic šermu, Ing. J. Dědina, Dr. B. Fischer, A. Gobiet, Dr. L. Jedlička, Josef Jungmann, E. Konrád, J. Kordač, Dr. K.
Mayer, Ing. V. Podlaha, arch. Josef Říha, Jan Sokol, J. Suttnergraf, Dr. F. Šmíd, Dr.
Ing. J. Tille, M. Šebestová, Ing. Z. Vávra, Dr. F. Vohryzek a Dr. F. Weil,
– Po druhé světové válce k nim přibyli a je vystřídali mladší členové: Dr. B.
Bidlo, K. Cepák, J. Dubec, . Dubcová, J. Hájek, J. Housková, J. Kakos, J. Kýčková, O. Marušáková, A. Matičková, J. Matoušková, . Dr. J. Miklas, K. Mottl,
J. Peter, Z. Šebesta, J. Škarda, J. Šolc, J. Tajbl, Dr. J. Totušek, Ing. Z. Vilím, Dr.
J. Voigts, J. Wünsch a další.
Funkcionáři ČŠK RIEGEL byli aktivními i v Mezinárodní šermířské federaci
FIE, v níž se. Dr. Ing. Tille stal v roce 1945 předsedou očistné komise a v letech
1947 až 1950 členem komise pro statut. Za svou zásluhu o mezinárodní šermířské hnutí byl jako jediný Čechoslovák jmenován čestným členem FIE. Této pocty si zasloužil i Josef Jungmann, který byl členem komise pro pravidla
FIE v letech 1955–1960 a v předválečných letech se zasloužil o zvýšení prestiže
československého šermu, ale jeho jmenování zabránily osobní důvody některých členů FIE. V komisích FIE ještě pracovali Dr. Jehlička a A. Sokol .
Členem Mezinárodního olympijského výboru se po smrti Dr. Gutha-Jarkovského stal Dr. Joe Gruss, jenž byl rovněž předsedou Československého
olympijského výboru, v němž zasedali, pochopitelně v různých volebních obdobích, J. Jungmann, Dr. J. Tille, O. Švorčík a A. Sokol.
Prvním předsedou reorganizovaného Československého šermířského
svazu byl v roce 1920 zvolen Dr. J. Gruss, který funkci předal Dr. J. Říhovi
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v roce 1925. Po něm nastoupil roku1937 Dr. J. Tille, který vedl svaz až do roku
1948. V tomto roce byl svaz zrušen a byla vytvořena sekce šermu, nejdříve při
Československé obci sokolské, později při Státním výboru pro tělesnou výchovu a sport, jenž podléhal vládě Republiky Československé. Do čela této
sekce byl postaven Alois Sokol, který ji řídil do roku 1967. V roce 1968 vznikl
Československý šermířský svaz a v roce 1969 vznikly národní svazy český
a slovenský.
Po roce 1968 pracovala ve svazových orgánech řada členů našeho klubu
v různých funkcích: Dr. Bidlo, Dr. Janda, J. Jungmann, J. Kýčková, J. Matoušková, Ing. Peter, Dr. Prokop, A. Sittová, A. Sokol, Jan. Sokol, Ing. Vlasák, O.
Zástěrová.
V roce 2000, po rozdělení Československé republiky, se stal předsedou Českého šermířského svazu Mgr. František Janda.
Ani ČŠK RIEGEL se nevyhnul různým změnám. V roce 1948 byl klub začleněn jako celek do místní jednoty Sokola Pražského, ale poněvadž tato jednota
měla vlastní šermířský oddíl, nebylo sloučení obou oddílů z hlediska sportovního účelným ani únosným, přešel roku 1950 do Sokola Škoda Praha a s touto jednotou pak i měnil názvy na Sokol Smíchov Škoda a Spartak Škoda Smíchov. K 1. 3. 1955 přestoupil oddíl do TJ Baník Praha ze zcela pochopitelných
důvodů; v budově bývalé Báňské a hutní společnosti sídlilo ministerstvo paliv
a energetiky, které samo mělo zájem na získání úspěšného klubu.
V roce 1972 měla TJ Baník Praha – ČŠK RIEGEL 311 členů (!), výcvik probíhal pravidelně v pondělí, středu a pátek, v úterý a ve čtvrtek cvičila v oddílových místnostech TJ Slavia VŠ Praha.
Pořádek v klubovních místnostech udržoval vždy kustod, který byl důležitým článkem klubového života: staral se o čistotu místností, zajišťoval opravy
zbraní a přístrojů a dokonce se staral o donášku večeří a nápojů podle přání
členů. Ve starých místnostech v Měšťanské Besedě byli kustody Václav Kolonič a Josef Vesecký, v nových prostorách v paláci Báňské a hutní to byl až do
července 1945 František Totušek. V červenci 1945 nastoupil na jeho místo Toníček Dvořák, který pracoval v klubu až do roku konce sedmdesátých let.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V KLUBU
Je třeba říct, že ČŠK RIEGEL byl až do nástupu komunismu klubem výběrovým, v němž se scházela pražská, převážně vysokoškolsky vzdělaná smetánka, což bylo dobře vidět na riegliánských večírcích a maškarních bálech, kde
povinným oblečením byl frak, smoking, uniforma a dámám se předepisovala
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dlouhá toaleta. Toto oblečení bylo povinné i při návštěvě šermířských akademií, assautových večerů a finále mistrovství. Na maškarní bály se přicházelo
v maskách, což mnohdy nebylo jednoduché – ráz večera byl předepsán například „U zrzavé čepele“, „V říši loutek“, „Černošský kabaret“, „ V Rieglu straší“ apod.
Pokud se někdo nový chtěl stát členem kubu, musel mít dva ručitele, jimiž
zase museli být členové klubu, ale pokud se objevil na turnajích nadaný šermíř, bylo mu nabídnuto stipendium a umožněno, aby šermoval za ČŠK RIEGEL. Takto se stal členem klubu Alois Sokol, kterého přetáhl „Báči“ Jungmann
v roce 1933 z vinohradského Sokola.
V období mezi oběma válkami bylo členstvo klubu obrazem tehdejší společnosti. Setkávali se zde Češi s pražskými Němci a Židy, bez jakýchkoliv problémů národnostních, rasových či náboženských. Co zde však vždy platilo, to byla vzájemná úcta a slušnost. Ta však brala obyčejně za své při oněch slavných
večírcích, které jsme zažívali i my, tenkráte ještě mladí, kdy Báči pasoval vybrané členy pořádným sekem plochou čepelí obouručáku na nahou zadnici za
člena „Klubu Hovňousků“ a pak nařizoval, (smoking nesmoking) hození do
bazénu.
Přátelské večírky a maškarní veselice se pořádaly i v dobách po roce 1948.
A stejně jako dříve, šermířský a společenský život v klubu probíhal bez jakýchkoliv problémů, tentokrát politických. Při plesech hrával, pod vedením
svého kapelníka Dr. Franty Linharta, Lékařský umělecký excentrický soubor – LUES. Až na ten frak byly staré zvyky zachovávány.

TURNAJE A ZÁVODNÍCI
Význačnými reprezentanty klubu a členy národních mužstev, která před
druhou světovou válkou svedla mnoho vítězných mezistátních utkání s Belgií,
Francií, Jugoslávií, Polskem, Rakouskem a Rumunskem a meziměstských utkání s Budapeští, Drážďanami, Kluží, Norimberkem a Vídní dále byli Z. Bárta,
Ing. Bellmann, Dr. J. Černohorský, J. Čipera, V. Dušek, Dr. B. Fischer, Dr. H.
Frass-Friedenfeld, V. Goppold z Lobsdorfu, Dr. Joe Gruss, Dr. Harden, Dr.
Jehlička, J. Jungmann, J. Kakos, J. Klika, Dr. T. Klein, Dr. F. Kříž, Dr. F. Linhart, J. Pfeiffer, Ing. V. Podlaha, A. Sokol, Dr. Věra Sajdová–di Rosová, O.
Švorčík, B. Schejbal, Dr. J. Tille, J. Tuček, Ing. Z. Vávra, Dr. F. Vohryzek
K nim po druhé světové válce přibyli mladí šermíři Dr. B. Bidlo, K. Cepák,
Č. Čivrný, O. Jemelka, Dr. V. Janda, Ing. S. Poljak, Ing. S. Záruba, Z. Šrůta,
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J. Hájek, Dr. I. Prokop, Ing. P. Olexa, E. Hlinská, J. Kýčková, A. Matičková-Sittová a další.
* 1950 se konalo mezistátní utkání v kordu s Polskem, v němž za ČSR nastoupili J. Jungmann, jemuž bylo 62 let a Dr. Černohorský ve svých 52 letech.
Oba dokázali, že šermovat nezapomněli a přičinili se o vítězství československých barev.
*1951, 8. června zemřel ve věku 75 let mistr Adam rytíř Sokolowski
* 1953
– mistrovství republiky v dorostu – vyhrála Matičková
– Jan Sokol se stal předsedou komise pro moderní pětiboj. V ČSR se zavádí
šerm bodákem.
– V listopadu se uskutečnila první návštěva sovětských šermířů v ČSR. Byl
uspořádán turnaj, na němž se ve fleretu umístil jako 2. Č. Čivrný, soutěž
v kordu vyhrál K. Cepák, 4. byl Čivrný.
* 1955
– Mezistátní utkání ČSR–Rakousko ve fleretu 10 : 6 (Čivrný 2 V), kord 8 : 8,
na zásahy 60 : 61, vítězí ČSR (Cepák 3V, Čivrný 2V, Totušek J. 1V).
– Mistrovství republiky ve fleretu žen v semifinále byly vyřazeny Matoušková a di Rosová
– V tomto roce se konala I. celostátní spartakiáda, na níž 7000 šermířů (!) předvedlo
ukázku šermu bodákem. Díky této akci bylo celé československé šermířské hnutí vybaveno na x let maskami, dresy, rukavicemi, atd.
– Turnaj v kordu v Moskvě – Čivrný 6. místo
– Turnaj v kordu v Leningradu – Čivrný 4. místo
* 1956
– Mistrovství republiky v šermu družstev – kord– zvítězil Baník, v šavli byl 2.
– Turnaj o štít ROH smíšených družstev vyhrálo družstvo Baníku (Matičková, Poljak, Cepák, Bidlo), družstvo B bylo 3. (Matoušková, Voigts, Červenka, Hájek)
– Velká cena Prahy ve fleretu – vyhrál Čivrný, v soutěži žen 4. Matičková
– Pohár Brna – vyhrála Matičková
Za zmínku stojí připomenout, že v tomto roce stál elektrický kord stromečkový nebo
francouzský 105 Kč, a to byl dovoz z Maďarska, šavlová čepel stála 22 Kč, fleretová čepel se zárazníkem 60 Kčs a fleret pěší 33 Kč.
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* 1957
– Pohár SČSP –kord vyhrál Dr. Janda, v soutěži žen 4 Dr. di Rosová, 6. Matičková
– Velká cena Olomouce – 4. Matičková
– Pohár Vítězného února – 5. Matičková, 7. Dr di Rosová
– Mistrovství republiky – 5. Matičková
– Pohár Jihočeský kord Č. Budějovice – 1. Čivrný, 3. Ing. Poljak, 4. Cepák,
5. Dr. Bidlo, 6. Ing. Krechler, 7. Ing. Sitta
* 1958
– na Poháru Vítězného února skončila Matičková 2. a její pozdější manžel Ing.
B. Sitta se stal akademickým mistrem v kordu
– Na mezinárodním turnaji v Krakově se Dr. Janda umístil na 2. místě.
– mistrovství republiky
Rok 1958 byl úspěšným rokem – Baník získal 3 tituly mistra republiky:
– v kordu jednotlivců zvítězil Čivrný, 2. Cepák, 3. Poljak, 7. Bidlo, 8. Janda
– v kordu družstev vyhrálo družstvo Baníku v sestavě Bidlo,Čivrný, Janda, Poljak, Totušek J. ,
– v šavli družstev porazil Baník v rozhodujícím utkání Zbrojovku Brno
8 : 8 (60 : 63).
Družstvo šermovalo v sestavě A. Sokol, Čivrný, Bidlo, Prokop, Poljak, Hájek
– ve fleretu jednotlivců byl na 4. místě Čivrný, na 7. Bidlo
– šavle jednotlivců – 6. Bidlo, 8. Hájek
– Dvořákův memoriál vyhráli Čivrný a Matičková, která vyhrála také Jesenského memoriál
– mezinárodní utkání Praha – Katovice v Praze skončilo nerozhodně 4 : 4
– fleret tříčlenných družstev žen vyhrály polské šermířky 4 : 5 (Matičková 1 V)
– fleret čtyřčlenná družstva mužů – vyhrála Praha, která porazila Katovice 10 : 6 a v kordu 8 : 8 (61 : 66), (Čivrný, Bidlo, Sitta po 2V),
– v šavli pak zvítězily Katovice 10 : 6
– Turnaj o Pohár SČSP
– v kordu zvítězil Cepák, 3. Bidlo, 4. Janda, 6. Poljak,
– ve fleretu skončil Poljak na 2. místě,
– v šavli: 6. Bidlo, 8. Prokop, 9. Poljak.
– ve fleretu žen: 9. Matičková
– Dvořákův memoriál
– v kordu skončil velkým úspěchem Baníku: 1. Janda, 2. Cepák, 3. Čivrný,
4. Poljak, 5. Bidlo, 8. Sitta,
– v šavli 7. Prokop,
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– Pohár Vítězného února
– fleret ženy – 2. Matičková,
– fleret muži – 2. Poljak, 3. Čivrný
Žebříček šermířů za rok 1958:
– fleret ženy – 2. Matičková, 11. di Rosová,
– fleret muži – 1. Čivrný, 4. Poljak, 6. Kafka, 8. Bidlo,
– kord – 1. Čivrný, 3. Bidlo, 4. Janda, 5. Poljak, 6. Cepák, 11. Sitta, 12. Totušek J.,
– šavle – 5. Bidlo, 7. Prokop, 9. Hájek, 10. Čivrný, 11. Poljak
* 1959
– Mistrovství světa v Budapešti – tohoto mistrovství se zúčastnil Č. Čivrný,
který startoval ve fleretu družstev a kordu jednotlivců. Jeho zranění v utkání ve fleretu družstev se západními Němci bylo pravděpodobně důvodem
naší porážky. Neúspěch na mistrovství světa znamenal opět konec nadějí na
mezinárodní styky. TJ Baník–ČŠK RIEGEL uspořádal turistický zájezd na toto mistrovství, jehož se zúčastnili členové řady oddílů, kteří konečně mohli
vidět velké osobnosti světového šermu.
* 1960
– mistrovství republiky – ženy fleret – 1. Sittová (Matičková)
– mezinárodní utkání s Polskem – bylo uspořádáno v Praze. V tomto utkání
zvítězilo Polsko ve všech zbraních
– fleret muži 14 : 2 (Janda 1 V)
– fleret ženy 12 : 4 (Kýčková 1 V)
– kord
9 : 7 (Janda 2V, Cepák 2V, Poljak 2V, Bidlo 1V)
– šavle
13 : 3
Jednotlivci:
ženy – 8. Kýčková
kord – 2. Cepák, 6. Bidlo, 7. Janda
šavle – 8. Poljak
* 1961
– mistrovství republiky – ženy družstva –1. místo družstvo Baníku (Kýčková,
Lagusová, Marušáková di Rosová, Sittová)
– Utkání s Einheit Dresden – zvítězil Baník 4 : 0
– fleret muži 10 : 6, fleret ženy 14 : 2, kord 13 : 3 a šavle 8 : 8, na zásahy 58 : 64.
– Pohár SČSP – 2. Sittová, 3. Kýčková
V těchto letech reprezentovali náš klub: ve fleretu Olexa Petr, Olexa Tomáš, Krechler, Šolc. Ženy: Kýčková, Sittová, Lagusová, di Rosová, Marušáková, Mašatová. Kord: Čivrný, Janda, Poljak, Sitta, Cepák, I. Černohorský.
Šavle: Bidlo, Krechler, Prokop, Smutný, Tajbl.
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* V roce 1962 oslavoval ČŠK Riegel – TJ. Baník Praha 60 let svého trvání. Při
této příležitosti byl uspořádán turnaj se silnou mezinárodní účastí, v němž
zvítězil Polák Skrudlik před G. Isakovem (SSSR). Potěšitelné bylo 5. místo
Petra Olexy a 6. místo Tomáše Olexy. Po turnaji se konala slavnostní šermířská akademie, na níž vystoupila riegliánská skupina historického šermu Mušketýři & bandité a společná večeře, na níž se sešli pamětníci staré slávy RIEGLU – Dr. Joe Gruss, arch. Říha, Alois Sokol, Josef Jungmann a. jiní se svými
nástupci.
– Turnaj 17. listopadu – vítězné družstvo Baník: T. Olexa, Sittová, Janda,
Smutný
– Pohár severomoravského kraje – fleret ženy: 1. A. Sittová
– mistrovství republiky – ženy družstva – 1. místo družstvo Baníku (Kýčková,
Lagusová, Marušáková, di Rosová, Sittová)– ženy jednotlivci – 2. Sittová
– mezistátní utkání se šermíři z Alma-Aty. Baník prohrál 1 : 3 – fleret muži
5 : 3, ženy 3 : 5, kord 4 : 5; v šavli byli šermíři Riegelu poraženi.
* V roce 1963 se na Baník obrátil předseda západoněmeckého klubu Soester
Fechterschaft pan Heinz Lebkücher, který otevřel československému šermu
dveře do západní Evropy. Po něm další turné organizovali H. G. G. Willuda
a H. Stauter. „Spanilé jízdy“ pražských šermířů se konaly pravidelně až do roku 1969, k nim se pak přidávaly styky s Rakouskem a Jugoslavií.
– Turnaje Osvobození Bělehradu se zúčastnili: Dr. Prokop, Dr. Janda, Ivan
Černohorský, Sittová a Kýčková. Dr. Janda byl vyřazen v semifinále, obě ženy rovněž, mezi posledními šestnácti. Dr. Prokop zde rozhodoval svůj první
zahraniční turnaj a byl vyhlášen nejlepším rozhodčím turnaje.
– v meziměstském utkání v Lodži Praha remizovala 2 : 2. Ve fleretu žen zvítězila Lodž 11 : 5, v kordu 10 : 6, Praha zvítězila ve fleretu mužů 11 : 5 a v šavli 10 : 6. Nejlepší výkony zde podali P. Olexa ve fleretu a Krechler v šavli.
– Dr. Janda byl jmenován mistrem sportu!
– mistrovství republiky v družstvech žen – l. místo Baník (Kýčková, Sittová,
Lagusová, di Rosová, Marušáková)
* 1964 v dubnu se šermíři Baníku účastní:
– Veletržního turnaje v Záhřebu s těmito výsledky: fleret mužů – 2. T. Olexa,
5. Janda, 6. P. Olexa. Kord – 3. Janda. Dr. Prokop zde řídil mezistátní utkání
Jugoslávie–Bulharsko ve fleretu mužů
– v červnu projíždí Prahou družstvo Crakovie Krakov a remizuje s Baníkem
2 : 2,
– o dva dny později odjíždí družstvo žen a kordistů do Spolkové republiky
Německo. V Soestu ženy vítězí 14 : 2, kordisté 13 : 3, v Castrop-Rauxelu
11 : 5 a 11 : 5, v Heidenheimu 13 : 3 a 14 : 2.
– na podzim vítězí v Praze Baník nad Soestem 6 : 3 a 12 : 4
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– na Mezinárodním mistrovství Vídně v prosinci téhož roku se T. Olexa
umísti na 4. místě ve fleretu, Dr. Janda na 5. místě v kordu, když v boji mezi
posledními čtyřmi narazil na mistra světa Loserta, s nímž po dramatickém
boji prohrál 7 : 10. Finále ve fleretu a kordu řídil Dr. Prokop, finále v šavli
soudcoval A. Sokol.
* 1965
– začátkem dubna poráží Baník družstvo švédského klubu Halmstadt Fäktklub v kordu 13 : 3
– 28. dubna přijíždí do Prahy Castrop-Rauxel. Baník vítězí 4 : 0 (fleret muži
12 : 4, fleret ženy 13 : 3,kord. 12 : 4 a šavle 9 : 7
– v červnu odjíždí družstvo Prahy (Baník a Slávia VŠ) do NSR. V Tauberbischofsheimu naše ženy zvítězily 11 : 5, kordisté porazili hostitele 11 : 5. Tenkráte nikdo z českých šermířů netušil, že během několika let se z tohoto malého městečka stane Mekka šermířů, a že z našeho hostitele, neznámého
amatérského trenéra, Emila Becka, se stane senátor, nositel kříže za zásluhy
a „zázračný trenér“ německého národního družstva, a že v Tauberbischofsheimu vyroste nejmodernější šermířské středisko v Evropě.
– V Neussu Praha zvítězila 12 : 4 a 10 : 6,
– v Neheim-Hüstenu Praha zvítězila 15 : 1 a 11 : 5,
– v Soestu Praha zvítězila 11 : 5 a 18 : 7,
– v Offenbachu ženy prohrály 6 : 10, kordisté zvítězili 10 : 3,
– v srpnu přijížídí do Prahy družstvo juniorů ze Soestu. Naši mladí kordisté
zvítězili 11 : 5,, fleretisté zvítězili lepším poměrem zásahů 8 : 8 (58 : 47).
– v prosinci na mezinárodním místrovství Vídně skončil T. Olexa na 3. místě
a Dr. Janda oplatil roku Losertovi ve finále porážku z minulého roku. Soutěže ve fleretu a kordu opět řídil Dr. Prokop, šavli rozhodoval Č. Čivrný.
– na mezinárodním turnaji v Sofii se Dr. Janda umístil na 1. místě.
Léta 1964–1965 jsou ve znamení vynikajících výsledků T. Olexy. V roce
1965 získal na Mistrovství světa Juniorů v Rotterdamu 3. místo a bronzovou
medaili, v roce 1966 na MS juniorů ve Vídni skončil 4. Z turnajů těchto let: Vídeň, Weinheim (NSR), Berlín, Subotica, Linec, Záhřeb si odvezl 3x l. místo,
1x 2. místo a 3x 3. místo.
– Mistrovství ČSSR Č. Budějovice – 5. Sittová, kord: 1. Ing. Krechler, 2. P. Olexa, 3. I. Černohorský, 4. Dr. Janda,
* 1966 – v červnu odjíždíme opět v kombinaci se Slávií VŠ na již tradiční turné
do NSR. Tentokrát šermujeme všechny zbraně.
V Göppingen vítězíme 3 : 1, v Soestu 4 : 0, v Moersu 3 : 1, v Castrop-Rauxelu
4 : 0. Nejlepší výkony podávali Krechler, Janda a Ječmínek.
Bratři Olexové jsou v této době na Mistrovství světa v Moskvě. Naše skryté
očekávání se však nesplnilo. T. Olexa byl vyřazen mezi posledními 20.
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V prosinci přijelo do Prahy družstvo Lodže, s nímž jsme však prohráli 1 : 3
(ženy 7 : 9, kord 13 : 3, fleret 6 : 10, šavle 7 : 9). Výborný výkon podali v jednotlivých zbraních Hlinská, Ječmínek, T. Olexa a Krechler.
* 1967
– V dubnu se v Mnichově koná mezistátní utkání Německo–Francie v šavli,
které soudcuje Dr. Prokop.
– V červnu odjíždíme opět do NSR. Vítězíme v Neussu 4 : 0, Mönchengladbachu 1 : 0 (zde se šermuje pouze kord), Dormagenu 4 : 0, Düsseldorfu 3 : 1
a Mnichově 3 : 1.
– Začátkem července jsme se zúčastnili trojutkání Linec-Mnichov-Praha v Linci.
Vyhráli jsme zde fleret, v šavli jsme obsadili 2. místo a v ženách jsme skončili
poslední.
– V září odjíždí družstvo Baníku na Oktoberfest-Turnier. Tohoto turnaje se
účastnilo 9 národů, v každé zbrani startovalo 80 šermířů. Výborný výkon podal Petr Olexa, který vyhrál soutěž ve fleretu, jeho bratr Tomáš skončil na
4. místě. Stejné místo obsadila Hlinská v soutěži žen, Krechler a Prokop byli v šavli vyřazeni v semifinále, Vlasák v kordu vyřazen ve 2. kole.
– Na mezinárodním Severomoravském poháru zvítězila Kýčková před Hlinskou.
– T. Olexa l. ex aequo s Rakoušem a Vincencem na turnaji v Santiagu de Cuba.
* 1968
– v únoru se na mezinárodním turnaji v Linci umístil T. Olexa na 4. místě
– v dubnu na mezinárodním Veletržním turnaji v Záhřebu se probojoval
T. Olexa ve fleretu do finále a v šavli obsadil 5. místo,
– v září zvítězil T. Olexa na Oktoberfest-Turnieru v Mnichově, jeho bratr Petr
Olexa obsadil 8. místo a Hlinská skončila rovněž na 8. místě
– mezistátní utkání NSR–Itálie v Mnichově rozhodoval Dr. Prokop.
– Říjnové tradiční turné po NSR začíná ve Fürthu, kde ženy vítězí 7 : 2, muži ve fleretu 6 : 3, v kordu 6 : 3 a v šavli 5 : 4. V Hannoveru ženy remizují
8 : 8 (43 : 43), ostatní zbraně vyhráváme: fleret 10 : 6, kord 9 : 8, šavle 9 : 7.
Utkání v Kielu jsme ve všech zbraních vyhráli shodně 13 : 3. V Hamburku
jsme již tak úspěšní nebyli, ženy remizovaly 8 : 8, přičemž o jeden zásah
prohrály, fleret mužů jsme prohráli 9 : 7, kord jsme vyhráli 10 : 6, šavli
12 : 4. Dalším místem byl Cuxhaven, zde ženy vyhrály 13 : 3, fleretisté zvítězili 12 : 4, kordisté 12 : 4 a šavlisté 15 : 1. Z Cuxhagenu jsme odcestovali
do Brém, kde jsme všechna utkání vysoko vyhráli, z Brém jsme pokračovali do Osnabrücku (ženy fleret 13 : 3, fleret muži 13 : 3, kord 14 : 2, šavle
11 : 4), následně do Castrop-Rauxelu (6 : 3, 13 : 3, 5 : 4 a 8 : 1). Poslední štací byl Münster, kde se nám podařilo těsně prohrát kord, ostatní zbraně
jsme vysoko vyhráli.
26

I jinak byl tento rok pro Baník velice úspěšný: tři mistrovské tituly v soutěži jednotlivců – Hlinská a Petr Olexa ve fleretu a kordu, k tomu v kordu
stříbrný dr. Janda a bronzový T. Olexa. V družstvech zlatá pro kordisty
a stříbrná medaile pro fleretisty.
V tomto roce byl Tomáši Olexovi udělen titul mistra sportu.
* 1969
– Mezinárodní turnaj v Linci v únoru, měl předehru v mezistátním utkání ve
fleretu mužů Rakousko–ČSSR, které jsme prohráli 9 : 7. Byla to škoda, poněvadž toto utkání se dalo vyhrát, zejména, když Tomáš Olexa na úvod porazil 5 : 0 nejlepšího Rakušana a bývalého mistra světa roku Loserta. V turnaji jednotlivců pak Tomáš skončil na třetím místě.
– V dubnu t. r. se po dlouhé době účastní Mistrovství světa juniorů v Janově
i československá výprava. Z našich členů se tohoto mistrovství zúčastnil Pavel Totušek v kordu a Dr. Prokop jako rozhodčí, který zde složil zkoušky
mezinárodního rozhodčího FIE, jež mu otevřely dveře k rozhodování na
mistrovstvích světa a olympijských hrách.
– V květnu se v Linci koná utkání Linec–Praha, v němž naše ženy prohrály
10 : 6. V družstvu Prahy šermuje Emilka Hlinská, která v té době patří k našim nejlepším ženám.
– V říjnu jedeme opět do NSR. Tentokrát s družstvem mladých šavlistů
a družstvem žen, posíleným Katkou Ráczovou. V Castrop-Rauxelu zůstávají šavlisté s Jiřím Peterem a vybojují zde mezistátní utkání s NSR, v němž
prohrávají 4 : 12 a ženy odjíždějí s Dr. Prokopem do Emsdetten (11 : 5),
Arnsbergu (11 : 5, a 11 : 5) a do Siegen (14 : 2). Ze Seigen pak společně se šavlisty odjíždíme do Göppingen, kde vyhráváme obě utkání. Z Göppingen
větší část výpravy odjíždí do Prahy a menší část s Dr. Prokopem pokračuje
do Mnichova, kam z Prahy přijíždějí naši fleretisté. Ve finále tradičního turnaje získává T. Olexa 3. místo.
– Krátce poté se Tomáš Olexa stává vítězem mezinárodního turnaje v Praze.
– Dne l. listopadu se v Olomouci koná mezistátní utkání ČSSR–Rakousko ve
fleretu mužů a v šavli. Fleret jsme prohráli 5 : 11, přičemž T. Olexa získal 3
vítězství a v šavli vítězíme 9 : 7.
– Na Severomoravském poháru skončila Hlinská na 2. místě.
* 1970
– na turnaji v Linci T. Olexa obsadil 4. místo
– V březnu se koná Mistrovství světa mladých v Minsku, na němž rozhoduje
Dr. Prokop.
– V květnu na mezinárodním turnaji v Karl-Marx-Stadtu se Olexa umístil na
3. místě.
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– Mezistátní utkání NDR–ČSSR končí výsledkem 8 : 8 (57 : 67), Tomáš Olexa
dosáhl 3V.
– V červnu odjíždějí čs. šermíři na Kubu, kde vybojovali čtyři vítězná utkání
(11 : 5, 13 : 3, 9 : 2, 9 : 0). Nejlepším šermířem výpravy je T. Olexa.
– 10. září odcestovali čs. šermíři na Mistrovství světa do Ankary. Výpravu tvořilo družstvo fleretistů a Katarína Ráczová. Rozhodčím na MS byl opět Dr.
Prokop, který se v těchto letech probojoval mezi světovou rozhodcovskou
špičku, v níž se udržel až do roku 1994. V Ankaře byl nasazen na finále v šavli jako náhradní rozhodčí. Start našeho družstva nebyl šťastný, prohráli jsme
s Maďarskem 12 : 4 a Francií 12 : 4. Olexa v Ankaře onemocněl a vypadl v 1.
kole. Ráczová se probojovala do posledních 24.
– V prosinci se naši kordisté zúčastnili mezinárodního turnaje Osvobození
v Plevenu. Na tomto turnaji se Ječmínek umístil na 3. a Totušek na 5. místě.
– Dr. Janda se stal vítězem mezinárodní Velké ceny Karlových Varů, Ječmínek byl 3.
– Ve dnech 18. – 20. prosince se v Drážďanech konal turnaj národních družstev v kordu. Při účasti družstev NDR A, NDR B, ČSSRm Polska, Rumunska
a Maďarska se československé družstvo umístilo na 2. místě. Naším nejlepším šermířem se stal R. Ječmínek
V roce 1970 vyhlásil Československý šermířský svaz celoroční žebříček šermířů. Naši členové T. Olexa a Ječmínek obsadili první místa ve svých zbraních. Nejlepším šermířem Československa byl vyhlášen Tomáš Olexa, který
navíc získal cenu fair-play pro tento rok.
* 1971
– V únoru se na mezinárodním turnaji v Linci umístil Tomáš Olexa na 3. místě.
– V březnu soudcuje Dr. Prokop finále PMEZ v šermu fleretu žen a turnaj Martini v Turinu. Tyto soutěže soudcuje pak dalších deset let, díky pozvání italských pořadatelů.
– Mistrovství světa se konalo ve dnech 5. až 16. 7. 1971 ve Vídni. V soutěži
družstev měli naši reprezentanti ve fleretu smůlu, s Rakouskem prohráli
o postup na zásahy 8 : 8, 62 : 54 a proti USA rovněž 8 : 8, 60 : 54. Olexa šermoval spolehlivě, proti Rakousku získal 2V, proti USA 3V. Na toto mistrovství světa byl FIE delegován jako rozhodčí Dr. Ivo Prokop. V historii československého šermu se stal prvním rozhodčím, kterého FIE delegovala na
své náklady na mistrovství světa. A bylo to také poprvé, kdy náš rozhodčí
soudcoval finále MS (kord).
Bilance výsledků za rok 1971 byla dobrá. T. Olexa byl na mistrovství republiky 3. ve fleretu, R. Ječmínek 2. v kordu, družstvo kordistů (Janda, Ječmínek,
Port, Totušek, Vlasák) získalo titul mistra republiky. Na přeborech republi28

ky dorostenců získali ve fleretu tituly Svoboda a Bidlová. V září se konal
v Pardubicích turnaj staré gardy, na němž Dr. Bidlo prokázal nestárnoucí
srdce a stal se celkovým vítězem. V tomto roce zemřel Míla Marschal, vynikající šermíř, rozhodčí a trenér.
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MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
(umístění členů ČŠK Riegel – TJ Baník Praha, rok 1920 až 1938)
ROK
1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

UMÍSTĚNÍ

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ŽENY
nebylo

nebylo

nebylo

nebylo

nebylo

nebylo
J. Chalupová
A. Chlumská
?
?
?
nebylo
J. Chalupová
A. Chlumská
J. Švorčíková
J. Chalupová
A. Chlumská
J. Chalupová
J. Chalupová
--Dr. V. Sajdová

FLERET
Dr. J. Černohorský
Dr. J. Černohorský
J. Jungmann
J. Labuťka
Dr., J. Černohorský
J. Jungmann
Dr. J. Černohorský
J. Jungmann
Dr. J. Černohorský
KJ. Jungmann
I. Bellmann
Dr. Fischer
M. Beznoska
J. Jungmann
M. Beznoska
Dr. Fischer
I. Bellmann
J. Jungmann
Dr. Vohryzek
Dr. H. Frass
J. Jungmann
Dr. H. Frass
Dr. Vohryzek
Dr. H. Frass
J. Kakos
Dr. Vohryzek

KORD
Dr. J. Černohorský
O- Švorčík
J. Jungmann
J. Jungmann
Dr. J. Černohorský
J. Jungmann
J. Pfeiffer
F. Kříž
J. Jungmann
F. Kříž
Dr. Tille
F. Kříž
J. Jungmann
J. Jungmann
Dr. J. Černohorský
F. Kříž
Dr. Tille
F. Kříž
F. Kříž
Dr. Tille
Dr. J. Černohorský
J. Jungmann
Dr. Tille
F. Kříž
F. Kříž
J. Jungmann
J. Jungmann
Dr., Tille
M. Beznoska
Ing. Podlaha
Dr. Tille
Dr. Tille
Dr. Fischer
Dr. J. Černohorský
Dr. Tille
J. Jungmann
Dr. Tille
J. Jungmann
Dr. Vohryzek
Dr. Vohryzek
J. Kakos

ŠAVLE
O. Švorčík
O. Švorčík
-

-

J. Pfeiffer
O. Švorčík
O. Švorčík
Ing. Oppl
Ing. Vávra
O. Švorčík
J. Jungmann
F. Kříž
J. Jungmann
M. Beznoska
O. Švorčík
J. Jungmann
M. Beznoska
Dr. T. Klein
J. Jungmann
J. Jungmann
Dr. T. Klein
M. Beznoska
M. Beznoska
J. Jungmann
J. Jungmann
J. Jungmann
Dr. T. Klein
J. Jungmann
J. Jungmann
Dr. H. Frass
J. Jungmann
Dr. H. Frass
A. Sokol
Dr. H. Frass
-

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
(umístění členů ČŠK Riegel – TJ Baník Praha, rok 1939 až 1957)
ROK
1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

UMÍSTĚNÍ

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ŽENY
--A. Chlumská
Dr.V. Sajdová
-A. Chlumská
M. Rybková
M. Rybková
------4. Dr.V.Sajdová
(di Rosová)
A.Matičková
(dorost)
----

FLERET
J. Kakos
J. Kakos
V. Petrásek
A. Sokol
V. Petrásek
J. Kakos
A. Sokol
V. Petrásek
A. Sokol
A. Sokol
A. Sokol
Ing. Záruba
Ing. Záruba
Ing. Záruba
A. Sokol
Ing. Záruba
Č. Čivrný
Č. Čivrný
Č. Čivrný
Č. Čivrný
O. Jemelka
Č. Čivrný
-

KORD
J. Kakos
A. Sokol
J. Klika
J. Kakos
Dr. Kučera
J. Kakos
K. Cepák
A. Sokol
Č. Čivrný
J. Kakos
Dr.J. Totušek
J. Kakos
Č. Čivrný
Ing. Záruba
Č. Čivrný
Ing. Záruba
Č. Čivrný
O. Jemelka
Ing. S. Poljak
Dr. J. Totušek
Č. Čivrný
O. Jemelka
O. Jemelka
Č. Čivrný
Dr. V. Janda
Ing. S. Poljak
Č. Čivrný
Dr. V. Janda
-

ŠAVLE
A. Sokol
J. Kakos
A. Sokol
A. Sokol
Dr. F. Linhart
A. Sokol
A. Sokol
J. Kakos
F. Bárta
A. Sokol
Dr. F. Linhart
A. Sokol
J. Kakos
A. Sokol
O. Jemelka
A. Sokol
A. Sokol
A. Sokol
A. Sokol
O. Jemelka
A. Sokol
O. Jemelka
A. Sokol
A. Sokol
-

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
(umístění členů ČŠK Riegel – TJ Baník Praha, rok 1958 až 1972)
ROK
1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

UMÍSTĚNÍ

ŽENY

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

-J. Kýčková
A. Sittová
J. Kýčková
J. Kýčková
A. Sittová
-J. Kýčková
J. Kýčková
E. Hlinská
-E. Hlinská
---

FLERET
Č. Čivrný
Dr. B. Bidlo
Ing. P. Olexa
Ing. P. Olexa
P. Smutný
Ing. P. Olexa
P. Smutný
T. Olexa
Dr. V. Janda
Ing. P. Olexa
Dr. V. Janda
T. Olexa
T. Olexa
T. Olexa
Ing. P. Olexa
Ing. P. Olexa
T. Olexa
Ing. H. Dvořák

KORD

ŠAVLE

Č. Čivrný
K. Cepák
Ing. S. Poljak
Ing. S. Poljak
Č. Čivrný
Dr. V. Janda
K. Cepák
Dr. V. Janda
Ing. J. Krechler
Dr. B. Bidlo
I. Černohorský
Dr. V. Janda
Ing. S. Poljak
Ing. P. Olexa
Ing. J. Krechler
Ing. P. Olexa
I. Černohorský
Ing. P. Olexa
R. Ječmínek
Dr. V. Janda
R. Ječmínek
Foist
Ing. P. Olexa
Dr. V. Janda
T. Olexa
P. Totušek
Dr. V. Janda
-R. Ječmínek
R. Ječmínek
-

Dr. B. Bidlo
P. Smutný
Ing. J. Krechler
Ing. J. Krechler
Ing. J. Krechler
-

Od roku 1920 do roku 1972 získali šermíři ČŠK RIEGEL – TJ BANÍK PRAHA
85 mistrovských titulů:
v kordu
v šavli
ve fleretu mužů
ve fleretu žen
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36
20
19
10

JEDNOTLIVCI – POČET ZÍSKANÝCH MISTROVSKÝCH TITULŮ
J
MUŽI
JMÉNO

J. Jungmann
A. Sokol
Č. Čivrný
O. Švorčík
Dr. V. Janda
Dr. Černohorský
Dr. Tille
J. Kakos
F. Kříž
Ing. P. Olexa
T. Olexa
M. Beznoska
Ing. Záruba
Dr. Totušek
Dr. Fischer
Dr. Frass
Dr. Klein
J. Klika
Ing. Podlaha
Dr. Bidlo
Ing. Poljak
Ing. Krechler

ŽENY
POČET V.

JMÉNO

10
10
7
6
5
4
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Chalupová
Rybková
Hlinská
Chlumská
Sittová
-

POČET V.

5

2
1
1
1

ZA VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCHY BYLI PRVNÍMI
MISTRY SPORTU JMENOVÁNI
MUŽI
JMÉNO

Josef Jungmann
Alois Sokol
Čestmír Čivrný
Dr. Vratislav Janda
Ing. Petr Olexa
Tomáš Olexa
-

ŽENY
ROK

JMÉNO

1953
1953
1955
1963
1967
1967
-

Emilie Hlinská

33

ROK

1972

ÚČAST ČLENŮ ČŠK RIEGEL – TJ BANÍK PRAHA
NA OH, ME, MS 1908–1964
D - družstva
J - jednotlivci
ROK

OH

1908

x

Londýn

1912

x

Stockholm

1919

x

1920

x

1924

x

1926
1927
1928

MÍSTO

Perschingovy OH
Paříž
Antverpy

x

ZBRAŇ

Š
Š
Š

D

J

UMÍSTĚNÍ

Goppold z Lobsdorfu
Goppold, Tuček, Schejbal
Goppold, Čipera, Bárta, Pfeiffer, Schejbal,
Švorčík, Tuček

x

3.

Čipera
Dr. Gruss, Dr. Černohorský, Tuček,
Švorčík, Jungmann, Vávra
Jungmann, Opplt, Švorčík, Dr. Říha*)
Dr. Tille*)
Dr. Tille
Jungmann, Dr. Tille, Ing. Podlaha,Dr.Říha*)
Jungmann, Kříž, Dr. Tille, Beznoska,
Dr. Haken, Dr. Černohorský
Ing. Vávra*), Dr. Wildmann*)
Dr. Tille, Jungmann, Ing. Podlaha, Kříž
Beznoska, Dr. Tille, Jungmann, Dr. Klein
Dr. Vohryzek
Jungmannm Dr. König
Jungmann, Dr. Tille, A. Sokol, Dr. Frass,
Dr. Vohryzek, Kakos
Dr. Tille, Kakos, Jungmann, A. Sokol,
Dr. Frass, Dr. Sajdová-di Rosová
Dr. Sajdová-diRosová
Dr. Frass, Kakos
Dr. Vohryzek
Kakos
Dr. Frass
A. Sokol
Kakos, A. Sokol, Dr. Tille*)
Čivrný, Bidlo, Totušek, Sokol
Čivrný, A. Sokol*), Jungmann*)
Čivrný, A. Sokol*), Jungmann*)

Š

x

4.

Budapešť
Vichy
Amsterodam

K
K

x

semif.
5.

Š

x

semif.

Neapol
Vídeň
Budapešť

x

Varšava
Berlín
x

1938

x

Piešťany

x
x
x
x

Londýn
Lucembursko
Řím
Budapešť
(MS mladých)
Budapešť

x

F
F
F
K
Š
Š

F

JMÉNO

3.
3.
4.

x
x

Š

*) rozhodčí

x

Paříž

x
x
x

x

1937

1948
1954
1955
1959
1964

MS

x
x

1929
1931
1933
1934
1936

ME

F - fleuret-, K - kord, Š - šavle

x
x
x
x
x

6.
3.
semif.
semif.
7.
semif.

x

semif.

x
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T. Olexa, Čivrný*)

ÚČAST ČLENŮ ČŠK RIEGEL – TJ BANÍK PRAHA
NA OH, ME, MS 1965–1994
D - družstva
J - jednotlivci
ROK

OH

ME

1965

MS

x
x

1966

x

1969

x
x

1970
x
x
x

1971
1972
x
1974

x

1975
1977

x
x

1978

x
x

1980
x
1982
1983

x
x
x

1984
x
1990

x

1991
1993
1994

x
x
x

MÍSTO

(MS mladých)
Rotterdam
Moskva
MS mladých
Vídeň
MS mladých
Janov
MS mladých
Minsk
Ankara
Vídeň
MS mladých
Madrid
Mnichov
MS mladých
Istambul
Budapešť
MS mladých
Vídeň
Hamburk
MS mladých
Benátky
Moskva
Mödling
Vídeň
MS mladých
Leningrad
Los Angeles
MS mladých
Mödling
Budapešť
Essen
Athény

F - fleuret-, K - kord, Š - šavle
ZBRAŇ

D

J

*) rozhodčí
JMÉNO

UMÍSTĚNÍ

F

x

3.

F
F.

x
x

4.
4.

T. Olexa, Čivrný*)
Ing. P. Olexa, T. Olexa, A. Sokol*),
Čivrný *)
T. Olexa
Čivrný *), Jungmann*)
E. Hlinská
Totušek, Dr. Prokop *)
Dr Prokop *)
T. Olexa, Dr. Prokop *)
T. Olexa, R. Ječmínek, Dr. Prokop *)
Dr. Prokop *)
Dr. Prokop *)
Schiller, Totušková, Dr. Prokop *)
Dr. Prokop *)
Dr. Prokop *)
Dr. P. Totušek. Dr. Prokop *)
Dr. Bidlo *)
Dr. Prokop *)
Dr. Prokop *)
Dr. Prokop *)
Dr. Pokop *)
Dr. Prokop *)
Dr. Prokop *)
Dr. Prokop *)
Dr. Prokop *)
Dr. Prokop *)

Také Dr. Bidlo soudcoval různé světové poháry a jiné významné mezinárodní soutěže, jakož i mistrovství světa juniorů na OH. Data konání těchto akcí se
nepodařilo včas zjistit ani od Dr. Bidla samotného.
Po roce 1994 nastupuje na světovou planš jako rozhodčí Mgr. František Janda,
který řídí finalové zápasy na mistrovství světa kadetů, juniorů a dospělých.
Navíc se stává členem komise FIE pro Public Relation.
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III. LÉTA ÚPADKU

BOJ O ŠERMÍRNU
* V roce 1972 Dr. Prokop rozhoduje na MS mladých v Madridu a o několik
měsíců později ho FIE deleguje na OH v Mnichově, kde soudcuje finále ve fleretu žen jednotlivkyň a družstev. V tomto roce vyhrál náš klub mistrovství
ČSSR v kordu družstev, muži a ženy ve fleretu družstev skončili na 2. místě,
H. Dvořák byl ve fleretu 3.
Když jsme se sešli při oslavách sedmdesátého výročí založení našeho klubu, nikdo z nás netušil, že budoucí léta proběhnou ve znamení bojů za udržení existence tohoto prvního českého šermířského klubu. Nové uspořádání československé tělovýchovy, zařízení středisek vrcholového sportu, které mělo
za následek odchod našich nejlepších závodníků do střediska, zasadilo RIEGLU první vážnou ránu. Výbor stál před téměř neřešitelnou situací, jak a kým
obsadit mistrovství republiky družstev i jednotlivců, koho poslat na žebříčkové soutěže a ostatní závody. Bylo nám jasné, že jediným řešením, které nám
zbývá, je, orientovat se na výchovu nováčků a mladých šermířů. Pustili jsme se
tedy do práce na tomto úseku, dosáhli jsme docela dobrých výsledků, dokonce jsme vyhráli i soutěž práce s mládeží, ale pak bylo zřízeno tréninkové středisko mládeže – a byli jsme opět tam, kde jsme nechtěli být. Navíc, opory oddílu Ing. Petr Olexa, E. Hlinská, Dr. Janda, Krechler aj. postupně zanechávali
aktivní činnosti.
* V roce 1973 vyhrála Totušková Stříbrný štít Pardubic, Perníková srdce
a Moravanku,
* V roce 1974 Bidlová vyhrála Stříbrný štít Pardubic, byla 3. na Poháru Osvobození V V v Bělehradu a 2. na Memoriálu prof Pačenovského.
* V roce 1975 se Bidlová stává členkou reprezentačního družstva a v soutěži
o deset nejlepších šermířů umísťuje na 6. místě. V dlouhodobé soutěži oddílů
v práci s mládeží za uplynulých osm let byla TJ Baník klasifikována na prvním místě. Totušková přestoupila do oddílu Slávie Praha VŠ.
* V roce 1978 získává Baník na mistrovství republiky stříbrnou medaili v šavli.
Začátkem osmdesátých let se do československé šermířské špičky probojovalo několik našich závodníků a závodnic, kteří na přeborech ČSR a mistrovstvích ČSSR dosáhli mimořádných výsledků . Byly to Bidlová, Totušková, Cavalieri, Mašatová, z chlapců je třeba uvést Schillera a Ambrože a dva výborné šavlisty Andrejska a Peštu.
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UMÍSTĚNÍ ČLENŮ TJ BANÍK PRAHA NA MISTROVSTVÍCH ČSR
(v letech 1970–1982)
Soutěž dospělých
ROK

1970

ZBRAŇ

FK
x
x

1972

JMÉNO

1.
1.
1.
3.
3.
3.

Hlinská
Olexa T.
Ječmínek
Dr. Janda
Ječmínek
Ing. Vlasák

3.

Bidlová

Š

x
x
x
x

1971

UMÍSTĚNÍ

x
1973

Soutěž dorostu
UMÍSTĚNÍ
JMÉNO

ZBRAŇ

F
x
x

K

Š

x
x
x2
x
x1
x2
x1
x2
x3

1974
1975
1977
1978
1980
1981
1982

x
x
x
x
x

2.
3.
1.
3.
3.

x2
x

Bidlová
Andrejsek
Pešta
Andrejsek
Andrejsek

2.
3.

Bidlová
Mašatová

2.
1.
.
2.
.
.
.
.
.
.
1.

Bidlová
Bidlová
Totušková
Totušková
Schiller
Schiller
Totušková
Ambrož
Ambrož
Andrejsek
Pešta

UMÍSTĚNÍ ČLENŮ TJ BANÍK PRAHA NA MISTROVSTVÍCH ČSSR
(v letech 1976–1982)
Soutěž dospělých
ROK

1976
1977
1978
1980
1981
1982

ZBRAŇ

FK
x
x
x

UMÍSTĚNÍ

JMÉNO

3.
2.
3.
4.
3.
1.
2.
3.
3.
2.

Bidlová
Olexa
Bidlová
Andrejsek
Olexa T.
Totušek
Koprnická-Bidlová
Andrejsek
Andrejsek
Andrejsek

Š

x
x
x
x
x
x
x

Soutěž doro
ostu
UMÍSTĚNÍ
JMÉNO

ZBRAŇ

F

K

Š
x

1.

Andrejsek

* Roku 1980 se konalo mistrovství světa juniorů v Benátkách. Nadějného šermíře Oldřicha Kubištu doprovázel jako trenér Dr. Bidlo. Výsledkem jejich
spolupráce byla Kubištova zlatá medaile, první v historii mistrovství světa juniorů. Na olympijsklé hry v Moskvě deleguje FIE Dr. Prokopa, který ve finále soutěže družstev fleretu SSSR–Francie nekompromisně trestá sovětské závodnice za nedovolené používání neozbrojené paže. Kromě fleretu zde rozho37

duje semifinále v šavli jednotlivců a kord družstev. Zřejmě dobře, poněvadž je
delegován i na OH 1980 v Los Angeles.
* V roce 1981–1982 byla druhou nejtvrdší ranou ztráta šermírny a klubovny,
z níž byl RIEGEL Úřadem vlády vystěhován. Prostory klubu se zalíbily pracovníkům Úřadu vlády: zachtělo se bolševikovi baru, sauny, a nevšedního
prostředí, a tak pod záminkou obnovy kanalizačního řádu se sportovci museli
vystěhovat. Část členů odešla do jiných oddílů a zbytek cvičil v šermírně Bohemians. Marné byly prosby, žádosti, soudní žaloby a arbitrážní řízení. Veškerá jednání ztroskotala na otázce nutné „bezpečnosti“ vlády. A tak se z kdysi
největšího československého klubu stal klub nejmenší. Během dalších měsíců
jsme museli opustit i šermírnu Bohemians. Naši členové trénovali ve škole
v Ostrovní ulici, kancelář klubu byla umístěna v prostorách po nějakém obchodu v pasáži budovy. Ale i za této situace jsme zajišťovali výcvik a účast na
závodech těch několika členů, kteří nám zůstali věrni. Naší snahou bylo udržet oddíl při životě. Pořádali jsme soutěže, včetně tradičního Peterova memoriálu, naši členové tvořili nezanedbatelnou část předsednictva šermířského
svazu a podíleli se na činnosti většiny jeho komisí a na zajištění celostátních
a mezinárodních akcí, jako Turnaj socialistických zemí, Družba, světové turnaje a mistrovství světa. Při tom všem jsme stále bojovali o šermírnu, marně!
Spor klub kontra vláda neměl šanci na výhru. Tehdejší předseda ÚV ČSTV dal
od sporu ruce pryč, všechny prosby o intervenci ve prospěch klubu byly zbytečné.
A aby těch ran nebylo málo, opouští náš klub přítel nejlepší, nestor československého šermu, vzácný člověk Josef Jungmann ve věku 94 let.
* Roku 1989 přišla sametová revoluce a všichni členové doufali, že se vrátí do
klubu, který v této době stále zel prázdnotou. Došlo opět k řadě jednání, leč –
běda! Nebylo rozdílů mezi bolševiky a demokraty, byli to stejní lidé jako před
lety, rozdíl byl v tom, že se neoslovovali „soudruhu“, ale „pane“, již nemluvili
o bezpečnosti úřadu, o relaxaci zaměstnanců, ale o komerčním využívání těchto prostor, o nezbytnosti zisku, o úhradách, stotisícovém nájemném, atp. Dostalo se nám velkých slibů, ale šermírna zůstala uzavřena, sloužila jako staveniště, pouze klubovna se přestěhovala z pasáže do mezipatra budovy vlády,
protože pasáž bylo nutno oživit zářícími obchody, aby každý viděl, že společnost pod vedením Úřadu vlády kráčí vstříc světlým zítřkům,. A ke všemu zlému se do Ostrovní ulice vrátily Voršilky a tělocvičnu nám již nepropůjčily.
* Koncem roku 1993 došlo k dalším jednáním, novým uživatelem budovy se
stalo ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci. Sice se
změnil uživatel, ale zaměstnanci, s výjimkou ministra, zůstali titíž, takže k velkému pokroku v jednání nedošlo. Klub získal, díky pochopení předsedy sně38

movny Alexandra Dubčeka, vzduchotechnické zařízení jako náhradu za to,
které kdysi Úřad vlády vyhodil a byl ochoten provést rekonstrukci zdevastovaného areálu s tím, že vynaložené náklady budou zúčtovány jako nájemné.
V tomto smyslu byla k 1. 1. 1994 uzavřena smlouva mezi námi a ministerstvem. V této situaci značně pomohl klubu VV ČeSTV, zejména jeho předseda
Ing. V. Srb.
* Slavnostním večerem se po 12 letech RIEGEL vrátil do svých místností
a obnovil činnost. Radost z nových místností trvala jen necelý rok, pak nám
pracovníci ministerstva sdělili, že musíme platit nájemné ve výši 70 000 Kč měsíčně a klub se opět položil.
Jedinou osobou, která stále věřila, že se do klubu zase vrátíme, byl Petr
Jedlička, který inicioval další jednání, dával vypracovat plány na další rekonstrukci šermírny a ustavičně hledal osoby, které by mohly v náš prospěch intervenovat a absolvoval nekonečnou řadu jednání.
.
* V roce 1993 jsme po dlouhých jednáních s novým uživatelem objektu, Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci, docílili znovuotevření šermírny po opravách, které jsme museli sami financovat. Byla zabudována nová vzduchotechnika, vyčištěny všechny prostory, zdevastované šatnováním stavebních dělníků a skladováním nejrůznějšího materiálu. Pronajímatel
i přes slib symbolického nájmu, takového jako v minulosti Kč l,– ročně, si vymínil v nově uzavřené smlouvě hradit nájem formou investic. To se zpočátku
dařilo. Od České tělovýchovy jsme dostali příspěvek na stavební opravy, jako
oddíl jsme zajistili nákup nové vzduchotechniky, její instalaci a opravu elektroinstalace. Ostatní práce,charakteru velkých úklidových prací, zajišťovali členové – šermíři. Celkově bylo vynaloženo Kč 399 525,–
Znovuotevření šermírny bylo přivítáno příznivým ohlasem. Pro další činnost byly slíbeny i další finanční prostředky. Zůstalo však jen u slibů. Protože
jsme nemohli dále investovat, vypověděla Jednota Baník – jako náš nadřízený
orgán – bez našeho vědomí nájemní smlouvu, která skončila 31. 7. 1996. Domníváme se, že pravým důvodem byla snaha tehdejšího vedení jednoty, osamostatnit oddíl tenisu od ostatních sportů a pustit se s majetkem tenisového
oddílu a potažmo s majetkem jednoty do podnikání.
Návrat do šermírny byl těžký. Dlouhá odmlka v činnosti měla negativní dopad na členskou základnu. Sotva jsme začali, museli jsme opět skončit, a to
v době již rozvíjející se sportovní činnosti i členské základny. Z těchto důvodů
nově zvolený a současný předseda Petr Jedlička nabídl dopisem z 3. 6. 1997
personálnímu odboru nového uživatele objektu, a to ministerstvu financí, spo39

lupráci v zajištění nejen šermířského výcviku, ale i dalších sportovních disciplin, o které by zaměstnanci ministerstva, nebo jejich rodinní příslušníci, projevili zájem. I když byla nabídka příznivě přijata, jak pracovníky personálního
odboru, tak i odbory, nepodařilo se tento návrh z různých důvodů realizovat.
Protože jednání s pracovníky ministerstva na různých úrovních nevedla
k ničemu, byl v roce 1999 písemně osloven tehdejší ministr financí pan Mgr.
Svoboda. Ministr pověřil vyřešením naší „ponížené supliky“ tehdejšího náměstka pana Ing. Petříka. Ten rozhodl ve prospěch sportu a pak se začala odvíjet další nekonečná řada jednání, příslibů, ale hlavně zklamání. Boj o záchranu šermírny byl nekonečný, ale přece jenom jsme tu i tam zaznamenali drobná
vítězství. Šlo hlavně o to, vtisknout šermírně ráz sportovní a klubové podoby.
Jako za totality, tak i nyní si dalo ministerstvo financí zpracovat plán rekonstrukce. To jsme nemohli připustit, protože by to znamenalo úplnou zkázu
šermírny. Dali jsme proto vypracovat oponentní plán rekonstrukce šermírny,
který vypracoval architekt Jiří Smolík. Tento návrh byl, až na malé změny, realizován.
Opravy a rekonstrukce zařízení a prostor se protáhly až do roku 2001. Práce
se chýlily ke konci, a tak ministerští úředníci vyrukovali s návrhem nájemní
smlouvy. Místo opět slíbené l Kč ročního nájmu se začali chovat „tržně“ a požadovali obvyklý nájem v lokalitě, a to 800 Kč za čtvereční metr. Roční nájemné by tak činilo 126 240 Kč. A opět jsme byli na dně a na začátku. Je třeba podotknout, že se pracovníci ještě před tím vrátili k myšlence nabídnuté spolupráce a vytvoření sportovního klubu. Dali si od nás vypracovat podrobný
projekt, se všemi náležitostmi. K předloženému projektu se vlastně vyjádřili
předloženým návrhem nájemní smlouvy. Nastalo další zdlouhavé vyjednávání. Úkolem vyřešit otázku šermírny jako stálý problém byl nakonec pověřen
ředitel personálního odboru JUDr Štětkař. Až na základě novelizace Zákona
o majetku České republiky byla nakonec vyjednána nájemní smlouvy bezúplatná, která byla podepsána dne 23. 1. 2002. Smlouva nám umožňuje šermovat 2x týdně, od 18 do 20 hod. Ostatní činnost je nutno předem dohodnout.
V současné době musíme řešit několik problémů. Jsou spojeny s dlouholetou, jen částečnou činností. Je to hlavně otázka členské základny, jak současné,
tak nové a vyřešení trenérské základny. Bez návratu starších, někdejších členů
a bez náboru nových, šermu oddaných členů, nevznikne nikdy klubismus, na
který jsme byli všichni v RIEGLU zvyklí, a který teď postrádáme.

* * *
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IV. DOPLNĚNÍ
SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU
MUŠKETÝŘI & BANDITÉ
Náš přehled o činnosti ČŠK RIEGELU by nebyl úplný, kdybychom se několika slovy nezmínili o skupině historického šermu Mušketýři & bandité, která
byla součástí klubu, a která udělala velký kus práce při propagaci šermu závodního. U kolébky této skupiny stáli Dr. J. Černohorský, prof. Svatopluk
Skýva a pplk. E. Wagner. První vystoupení se uskutečnilo roku 1960 na nádvoří Vojenského historického muzea (Schwarzenberský palác) v rámci náboru nováčků pro sportovní šerm. Přestože toto představení bylo bez hudby, ve
vypůjčených kostýmech a s nedostatkem zbraní, mělo velký úspěch – na nádvoří muzea se tísnilo 800 diváků. Po důkladném studiu knih o šermu a řádném materiálním vybavení se začalo s pravidelným vystupováním v muzeu.
Od roku 1962–1968 a 1980–1981 bylo uspořádáno 562 představení při průměrné návštěvě 550 diváků. Škoda, že představení ve Vojenském historickém
muzeu skončila v srpnu 1968. Záminkou k zákazu představení byla střelba
z mušket, bambitek a malého kanónu v areálu pražského hradu. Ale to již byla skupina zapsána v povědomí divadelních a filmových režisérů
Členové skupiny účinkovali v 31 představeních ve většině pražských divadel. V Ná-rodním divadle se objevovali často v inscenacích. které režíroval nezapomenutelný český režisér M. Macháček, ať již to byl Jindřich V., Poslední
dobrodružství Dona Juana, Cyrano z Bergeracu, Hamlet či Nápadníci trůnu,
hráli zde ve hrách, které režírovali zahraniční režiséři G. P. Ansimov (Vojna
a mír) a A. Manbetov (Po noci den), v opeře (Mistři pěvci norimberští), baletu (Bachčisarajská fontána). Úspěšnou byla inscenace Tří mušketýrů po 30 letech, režiséra V. Lohniského v Divadle S. K. Neumanna, která se hrála 200x.
K této hře se členové skupiny vrátili v Kolínském divadle, které ji uvedlo
v prostorách Vlašského dvora v Kutné Hoře. Režisérkou byla M. Lorencová,
která naše členy obsadila ještě v Cechu panen kutnohorských a Mistru ostrého meče. Nejvíce repríz měl však Král tuláků režiséra J. Jandy v Hudebním divadle v Karlíně, rovných 300.
Na svém kontě má skupina dvacet filmů a mnohé z nich patří do zlatého
fondu české kinematografie: Markéta Lazarová, Čest a sláva, Poslední růže
pro Casanovu, Noc na Karlštejně, Poslední propadne peklu. Nelze opomenout filmy pro děti (Na Žižkově válečném voze), nezapomenutelné pohádky
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(Princ Bajaja, Princ a Večernice) ani filmy pro zahraniční producenty: Martin
Luther (Deffa, NDR), Cyril a Metoděj (Bulharsko).
V televizi se skupina objevovala rovněž dosti často. Byly to převážně inscenace oper a operet režiséra M. Macků, jako např. Šárka, Carmen, Cikánský baron, Rosemary, Král tuláků, Braniboři v Čechách, ale i periodické pořady, jako např. Desetkrát odpověz, Dostaveníčko ve městě, Azimut (film skupiny
ve Vojenském historickém muzeu byl oceněn 1. místem v divácké soutěži roku
1981), Vlaštovka a další.
* V letech 1962–1995 skupina uspořádala 900 vystoupení na různých místech
v Praze (Vyšehrad, letní scéna, PKO Praha – Holešovice, Dům dětí na Hradčanech, Valdštejnská zahrada a další) a na různých hradech v Čechách (Český
Šternberk, Křivoklát, Konopiště, Tábor, Helfštýn), dokonce i na Trienčanském
hradu.
Samostatnou kapitolou jsou zahraniční vystoupení. V roce 1967 skupina
vystupovala šest týdnů v pařížské Olympii v programu Československá revue, následoval dvouměsíční zájezd po zemích Jižní Ameriky (Chile, Peru,
Equador, Bolivie, Kolumbie, Venezuela), devětkrát vystupovala skupina
v NDR při pořadech Ein Kessel Buntes, TV Runde, Dny tisku), dvakrát v NSR
a třikrát v již sjednoceném Německu. Mimo tohoto výčtu je třeba uvést ohromný úspěch skupiny před publikem nad jiné povolaným, na mistrovstvích světa
v šermu ve Vídni 1971 a v Hamburku 1978, kdy při zahajovacích ceremoniálech byl předváděn náš program Sedm rytířských zbraní, a kdy některá čísla
byla doprovázena strhujícím potleskem. V roce 1983 skupina navštívila SSSR
(Kaunas, Vilnius, Chmelnickij, Rovno, Kamenný Podolinec a Kijev).
Skupinou prošlo během třiceti let její existence 69 šermířů. Pouze menší část
tvořili šermíři našeho klubu: K. Anderle, Č. Čivrný, I. Chrz, J. Kříž, P. Olexa,
M. Procházka, P. Lebeda, Dr. I. Prokop, Ing. B. Sitta, P. Smutný, P. Svoboda,
J. Šolc, Ž. Šrůta, P. Vlasák, Vlasáková, kteří však patřili k „otcům zakladatelům“.
Vedoucími skupiny byli Dr. J. Černohorský, Č. Čivrný, Z. Šrůta, Ing. P. Lebeda,. a Josef Šolc.
Choreografii šermů pro jednotlivá představení, filmy a divadelní inscenace
připravovali prof. B. Skýva, Č. Čivrný, Mgr. I. Chrz, Ing. P. Lebeda, K. Anderle, Dr. I. Prokop.
Odborným poradcem pro použití historických zbraní byl pplk. Eduard
Wagner, historik a odborník zejména v oboru chladných zbraní.
Jako speakři pořadu účinkovali: Jan Přeučil, Josef Kubíček, Jaroslav Kašpar,
Jiří Havel, Ladislav Županič, Zdeněk Mahdal, Ivo Prokop.
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Skupina Mušketýři & bandité byla první skupinou historického šermu
nejenom v Československu, ale i v celé Evropě. Po ní začaly vznikat desítky,
ba stovky různých šermířských skupin a mnohá mistrovství světa jsou dnes
zahajována mušketýrskými souboji a rytířským kláním, ale úrovně našich
vystoupení nedosahují.

* * *

OSOBNOSTI A PŘÁTELÉ
JOSEF JUNGMANN, nestor československého šermu, legenda planše, nezapomenutelný přítel, funkcionář, rozhodčí, báječný člověk. Začal šermovat
u mistra Sokolowského v roce 1908, po válce v roce 1918 vstoupil do ČŠK RIEGELU. Během své kariéry získal na mistrovstvích Československa 29 medailí,
z toho deset zlatých, osmkrát byl mistrem Slovenska v šavli, třikrát ve fleretu,
účastnil se čtyř olympijských her (4. místo v šavli družstev 1924 Paříž, 5. místo
v kordu družstev 1928 Amsterodam), kapitán družstva 1936 Berlín), čtyřikrát
se účastnil mistrovství Evropy, mistrovství světa v Paříži 1937. roku 1938 byl
spoluorganizátorem mistrovství světa v Piešťanech Byl nositelem všech tělovýchovných vyznamenání, včetně dvou olympijských řádů 1936 a 1981, státního vyznamenání, Tyršovy medaile a mnoha dalších. Byl čestným členem
Olympijského výboru, Klubu olympioniků, Čsl šermířského svazu a ČŠK Riegelu. Byl vynikajícím mezinárodním rozhodčím, ve třicátých letech jedním
z nejlepších v Evropě. Stal se velkým vzorem několika šermířským generacím,
měl smysl pro humor, byť i poněkud jadrný, měl rád lidi, své přátele, byl vždy
vstřícný, ochotný pomoci, čestný. V klubu mu všichni říkali „Báči“ nebo „Kostro“. Pro klub, stejně jako pro československý šerm udělal hodně.
Dr. Ing. JAN TILLE, ředitel Báňské a hutní společnosti, který prosadil, aby do
projektu nového paláce společnosti v Praze byl zapracován plán šermírny, která ve své době byla nejmodernější v Evropě, vynikající organizátor a propagátor šermu, jemuž patřila čest, zahájit mistrovství světa v Piešťanech v roce 1938
a v neposlední řadě vynikající šermíř, čtyřnásobný mistr Československa
v kordu, dvakrát mistr Slovenska, za národní družstvo startoval třicetkrát, zastupoval ČSR v FIE, byl jejím čestným členem. V roce 1948 byl „vyakčněn“ ze
všech funkcí, ať pracovních, či sportovních, odebral se do Olomouce, kde žil až
do své smrti. Naposledy se mezi šermíři objevil na zájezdu našeho klubu na
mistrovství světa v šermu v Budapešti roku 1958, kde opět zasedl na čestné
místo na tribuně jako primus inter pares.
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Dr. JAN ČERNOHORSKÝ začal šermovat roku roku 1908 u mistra Vanderlinda v Praze, později trénoval v Paříži u mistrů L. Mérignaca, R. Raymonda (fleret) a A. Baudryho (kord). Účastnil se olympijských her v Antverpách a Amsterodamu (5. místo v soutěži kordových družstev), byl čtyřnásobným mistrem
republiky (3x ve fleretu, 1x v kordu), zvítězil na mezinárodních turnajích v Brně (1923), Vídni (1928 a 1930) a na řadě domácích soutěží. Po roce 1932 zanechal závodní činnosti, výjimkou byl jeho start za národní družstvo v roce 1950
proti Polsku, a věnoval se trenérské a pedagogické činnosti . (K jeho žákům
patřili Čivrný, Janda, Matějček, Bidlo, Cepák, Sitta, Kafka a další.) Byl autorem
celé řady článků o metodice a historii šermu, napsal příručku Šerm fleretem
a kordem (1947), publikaci Škola šermu fleretem a kordem (1956). Byl činný jako
rozhodčí a funkcionář. Jako trenér pracoval v řadě oddílů, sám také některé zakládal, ale také i zrušil. V Baníku však vydržel a pracoval zde až do své smrti
MARIE KRŮBOVÁ-ŠEDIVÁ nebyla nikdy členkou našeho oddílu, ale přesto
jsme se s ní setkávali v šermírně v úterý a ve čtvrtek, kdy v hodinách Slávie
Praha VŠ trénovala své žáky a žákyně (Šabarta, Rakovou, Šulcovou, Tylovou,
Tileovou, Minářovou, atd.) Narodila se 12. 10. 1908. Šermovala ve vršovickém
Sokole, byla mistryní Československa 1934, 1935, 1936, 1937 a mistryní světa
roku 1938. „Mánička“ byla velkou postavou československého šermu, trenérka milující své žáky a vzácnou přítelkyně, kterou oplakali čeští šermíři 13. 12.
1975.
MUDr. VĚRA SAJDOVÁ-DI ROSOVÁ byla jednou z nejkrásnějších a nejvzdělanějších žen československého šermu. Vystudovala hru na klavír na pražské konzervatoři a lékařskou fakultu v Praze. Její specializací byla neurologie.
Plynně hovořila několika jazyky. Byla ženou nejenom inteligentní, ale i odvážnou, která se v době německé okupace nebála pomoci přátelům, jimž hrozil
nacistický kriminál a které dokázala „uklidit“ do různých zdravotnických zařízení. Jedním z nich byl mistr Protektorátu ve fleretu (1941) a pozdější mistr
ČSR (l945) Alois Hrubý. Dr. Di Rosová byla nejúspěšnější závodnicí našeho
klubu – na mistrovství světa 1938 v Piešťanech se umístila na 6. místě, na mistrovství republiky byla v roce 1938 třetí, 1941 druhá, 1951 čtvrtá a v soutěži
družstev byla třikrát mistryní ČSR. Dr. Di Rosová zůstala Rieglu věrná až do
své smrti.
ALOIS SOKOL, mistr sportu, mistr ČSR: osmkrát v šavli, 2x druhý, 4x třetí, ve
fleretu 2x druhý a 2x třetí, mistr republiky v šavli družstev 1958, semifinalista
mistrovství světa roku 1938, vítěz mezinárodního turnaje v NDR roku 1956,
stálý člen národního družstva, vynikající rozhodčí, funkcionář a předseda RIEGELU, předseda sekce šermu při ÚV ČSTV, který i jako penzista stále aktivně pracoval v šermířském svazu, vedl školení rozhodčích a trenérů. „Státní
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Lojza“ byl člověkem charakterním, mnohdy nesmlouvavým. Jeho jediným nedostatkem byl snad malý smysl pro humor.
JAN SOKOL, bratr Aloise Sokola, řečený „Jánošík“, byl naopak člověkem
veselým, nabitým ohromným množstvím historek a příběhů. Miloval šerm,
třebaže byl věčným juniorem, který nikdy žádný turnaj nevyhrál, ale byl vynikajícím sportovním reportérem. Pracoval jako redaktor v Československém
sportu a díky jemu se zprávy ze šermu dostávaly na stránky novin. Byl i obětavým funkcionářem čsl. šermířského svazu a komise pro moderní pětiboj.
Dr. ČESTMÍR ČIVRNÝ, 7x mistr republiky v kordu, 1x mistr republiky ve
fleretu, dále ve fleretu 4x druhý, 1x třetí, v kordu 2x druhý, 1x třetí, mnohonásobný mistr ČSR v soutěži družstev ve všech zbraních, vítěz mezinárodního
turnaje v Karlových Varech 1956, finalista řady mezinárodních soutěží, vítěz
mnoha národních turnajů, atd. Po zanechání závodní činnosti se věnoval tréninku (jeho žáky byli např. T. Olexa, A. Sittová, E. Hlinská) a publicistice. Byl
autorem řady skript a metodických dopisů, několika publikací a učebnic šermu, z nichž většina byla vydána v Německu, kam „Punťa“ odešel po invazi roku 1968. Začal trénovat v MTV Mnichov, později byl jmenován bavorským
státním trenérem. Jeden z jeho žáků (Fischer) se stal olympijským vítězem
v Los Angeles 1984 a mistrem světa 1987. Č. Čivrný studoval na filosofické fakultě historii a japonštinu, po únoru 1948 byl z univerzity vyloučen. Byl roku
1991 rehabilitován a Alma Mater mu udělila doktorský titul. Do Prahy se
stále vrací, bádá v knihovnách a píše dějiny šermu.
JUDr. Mgr. phil. VRATISLAV JANDA, mistr sportu, pětinásobný mistr
ČSR, 4x v kordu, 1x ve fleretu, čtyřikrát mistr republiky v kordu a fleretu družstev, vítěz a finalista mezinárodních a národních turnajů, mezinárodní rozhodčí, funkcionář ve vrcholových svazových orgánech, předseda Českého šermířského svazu 1973–1977, předseda komise pro řízení krajů 1978–1986, nositel
Tyršovy medaile a řady tělovýchovných vyznamenání, čestný člen Českého
šermířského svazu (2001). Přítel Janda je právník a historik umění, výborný
společník, člověk mimořádně erudovaný, ovládající několik jazyků, schopný
zasvěceně vyprávět o památkách v Louvru, stejně jako o kostelíčku v zapadlé
vesnici někde v pohraničí.
JUDr BOŘIVOJ BIDLO, druhý ve fleretu a šavli na mistrovství republiky
v roce 1960, roku 1962 mistr republiky v kordu, několikanásobný mistr republiky v soutěži družstev ve všech zbraních, mezinárodní rozhodčí, kapitán reprezentačních družstev, trenér, předseda komise vrcholového sportu, člen
předsednictva Čsl. šermířského svazu. Čestný člen Českého šermířského svazu (2001). Vždy dobře naložený, vášnivý čtenář, zejména na turnajích, na nichž
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šermoval, odborník na otázky teorie státu a práva, mající stále zájem o šerm,
pravidelně trénuje, poněvadž chce po x-té vyhrát turnaj staré gardy. Šermovat
začal v Sokole Smíchov, pak pokračoval v SK Slávii, vojnu odšermoval v ATK
a nakonec zakotvil v Baníku.
TOMÁŠ OLEXA, nejúspěšnější československý šermíř v letech 1964 až 1971,
čtyřikrát mistr republiky ve fleretu, vítěz řady domácích turnajů, vítěz turnajů
v Rakousku, Německu, Jugoslávii, medailista mistrovství světa juniorů, především však věrný člen RIEGELU, který se nenechal zlákat výhodnějšími podmínkami k přestupu ani v době, kdy náš klub opustila většina aktivních závodníků a reprezentantů.
JOSEF ŠOLC, výborný fleretista, mistr republiky ve fleretu družstev, klubový
reprezentant, účastník „spanilých jízd“ a vedoucí skupiny historického šermu
Mušketýři & bandité při ČŠK Rieglu, člen výboru tělovýchovné jednoty Baník
a neúnavný organizátor turnajů, které náš klub pořádal. Je dlouholetým členem ČŠK RIEGEL (od roku 1949). Je to veselý kamarád a věrný přítel klubu,
jejž neopustil ani v nejtěžších dobách.
Ing. PAVEL VLASÁK, CSc, několikanásobný mistr republiky v kordu družstev, finalista řady turnajů, trenér, funkcionář ve svazových orgánech, vedoucí
výcviku v klubu, rozhodčí, vedoucí a současně i kuchař na našich krkonošských táborech.
Ing. JIŘÍ PETER, v současné době senior klubu. Co paměť sahá, byl ve výboru klubu ve funkci „moudrého muže“. Funkcionář s velkým F, v letech
1950–1959, 1968–1990 člen předsednictva šermířského svazu, zodpovědný za
sportovně technickou komisi, v klubu pracoval jako tajemník, hospodář, pořadatel, atp. Je jeho zásluhou, že Peterův memoriál se pravidelně koná od roku
1945, až do dnešních dnů. Tato soutěž se pořádá na paměť jeho bratra Zdeňka,
který padl na barikádách roku 1945. Jiří Peter je nositelem veřejného uznání
1. stupně Za zásluhy a rozvoj československé tělesné výchovy a dalších tělovýchovných vyznamenání.
PhDr. Ing. IVO PROKOP CSc, byl předsedou RIEGELU 37 let. Začal šermovat u mistra Sokolowského v Rapidu Vinohrady, po sjednocení tělovýchovy šermoval za Sokol Vinohrady, po vojně vstoupil do RIEGELU. Dvakrát mistr republiky v šavli družstev 1951 (Sokol Vinohrady) a 1958 (Baník), místopředseda šermířského svazu, předseda komise rozhodčích, překladatel
a upravovatel Pravidel šermu, předseda šermířského svazu MV ČSTV Praha.
Je nositelem Tyršovy medaile a veřejného uznání 1. stupně Za zásluhy a rozvoj
československé tělesné výchovy a dalších tělovýchovných vyznamenání. Je46

den z nejlepších světových rozhodčích. FIE ho delegovala na tři olympiády
a řadu mistrovství světa seniorů a juniorů, rozhodoval velké evropské soutěže
v Paříži, Mnichově, Záhřebu, Bernu, Bologni, Torinu, Catanii, Tunisu, turnaje
socialistických zemí, mistrovství arabských zemí v Kuvajtu, dvacet let soudcoval rakouská mistrovství v šermu fleretem a šavlí, turnaje v Linci, ve Vídni, etc.
Je čestným členem Rakouského šermířského svazu. V roce 1994 soudcoval na
svém posledním MS v Athénách a dokonce byl i povolán, aby řídil finále soutěže v kordu. Druhý den na kongresu FIE bylo rozhodnuto, že rozhodčí může
soudcovat pouze do šedesáti let. Jemu bylo však již 66 let .
Pplk. jezd. EDUARD WAGNER se stal členem RIEGELU již v pokročilejším
věku a nedělal si ambice na kariéru závodníka, přestože mu, jako bývalému
kavaleristovi a vojáku z povolání, nebyl šerm cizí. Po roce 1945 byl odborným
pracovníkem Vojenského historického muzea na Hradčanech a o chladných
zbraních publikoval řadu děl, jež ilustroval brilantními kresbami. Dokonale
ovládal i anatomii koní, jež se snadnou hravostí kreslil v jakémkoliv pohybu,
včetně historicky oděného nebo ozbrojeného jezdce. Byl odborným poradcem
při natáčení historických filmů a při zrodu skupiny Mušketýři & bandité nezištně poskytoval odborné rady, týkající se zbraní. Jeho vtipné a veselé kresby
s rytířskými a mušketýrskými náměty, stále aktuálně obměňovanými, zdobívaly nástěnky v klubu a mnohý ze šermířů má jeho obrázky doma v rámečcích. Chodil pravidelně šermovat pro radost a mnohdy překvapil velice tvrdým sekem svojí skoro starožitné šavle, která dovedla pod dresem protivníka
způsobit modrou šerpu. Byl to pozoruhodný, velice vzdělaný člověk, s radostnou temperamentní povahou a rytířským srdcem, skromný, velký přítel šermu
a šermířů, který zůstal klubu, který měl tak rád, věrný až do smrti, jež ho zastihla v roce 1984 ve věku 79 let.

* * *

ŠERMÍŘKY ČŠK RIEGEL
I když svého času byl členkami oddílu dost velký počet žen, většina z nich
u šermu příliš dlouho nevydržela. Nejstálejšími závodnicemi byly již zmíněná
MUDr Věra di Rosová, která první úspěchy sklízela již v roce 1938 a v závodní
činnosti pokračovala současně s mladšími závodnicemi – (Alena Matičková/Sittová. Jana Matoušková-Mattlachová, JaroslavaKýčková-Sokolová,OlgaMarušáková-Zástěrová,Ig. Blanka Lagusová-Bláhová.) až do poloviny 70. let.
Všechny tyto šermířky se celá léta aktivně účastnily klubového života. Pozdější
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generací byla Emilie Hlinská, Jitka Mašatová a Zoša Jeníková. Mezi léty 1970 až
1982 to pak byly hlavně Bidlová a Totušková.
Ing. BLANKA BLÁHOVÁ-LAGUSOVÁ dlouhou dobu s velkým zaujetím
reprezentovala náš oddíl (1958–1967) Na pohárových soutěžích byla středně
úspěšná, pro šerm v družstvu byla nepostradatelná. I ona je dvojnásobnou
mistryní ČSR v šermu družstev. Za nějaký čas po dokončení studií se vdala,
aktivní činnosti zanechala a do klubu přestala docházet.
JANA MATTLACHOVÁ-MATOUŠKOVÁ začala se šermem již v roce 1945
ve Slavii u mistra Bürgermeistera. Po dočasném přerušení, kdy studovala
v Anglii, pokračovala v tehdejším oddílu ČŠK Praha 1. V roce 1949 se stala juniorskou mistryní ČSR. Od roku 1952 je stálou členkou oddílu. Byla mnohaletou oddílovou reprezentantkou a mistryní republiky v družstvech žen a několikaletou stálou finalistkou pohárových soutěží, mistrovství ČSR a čsl. státní
reprezentantkou. Se svojí „levičkou“ byla postrachem na soutěžích. Reprezentace v zahraničních soutěžích jí nebyla nikdy dovolena. Stále zůstává věrnou
členkou. oddílu,v jehož výboru řadu let pracovala
ALENA SITTOVÁ-MATIČKOVÁ je členkou Rieglu od roku 1947. Začínala
u mistra Hadince, pak Ledera, Beznosky a Kirchmanna. Závodit začala po několikaleté přestávce. Později byla žákyní Pepíčka Vršeckého a nakonec Č. Čivrného. Byla juniorskou mistryní ČSR (1953), mistryní ČSR jednotlivců (1960)
a trojnásobnou mistryní ČSR v družstvech. Byla dlouholetou reprezentantkou
oddílu i čsl. státní reprezentantkou, avšak při žádné nominaci na účast v zahraničním turnaji jí bolševik cestu nepovolil. Vyhrála řadu pohárových turnajů. Několik let byla jednatelkou oddílu a pracovala v hospodářské komisi sekce šermu při ÚV ČSTV. Dostala vyznamenání 3. stupně za práci v tělovýchově.
Se závodní činností skončila v roce 1964, aby se věnovala svému povolání a rodině. Rieglu zůstává věrná, byť jen pasivně.
JAROSLAVA SOKOLOVÁ-KÝČKOVÁ (1954–1972), jejímž trenérem byl Josef Vršecký, byla výbornou šermířkou, i když se jí nikdy nepodařilo vyhrát
mistrovství jednotlivkyň. Vždy jí chyběl ten pověstný poslední krůček. Několikrát byla druhá, třetí, vyhrála řadu pohárových soutěží. Avšak je trojnásobnou mistryní ČSR v šermu družstev. Byla dlouholetou reprezentantkou oddílu
a čsl. státní reprezentantkou, opakovaně byla účastnicí „spanilých jízd“ do
NSR. V družstevních soutěžích byla tahounem, v Německu dokázala porazit
i stříbrnou z olympiády v Tokiu, Helgu Meesovou.
OLGA ZÁSTĚROVÁ-MARUŠÁKOVÁ (od roku 1956). Svojí všestrannou
fyzickou a sportovní zdatností byla vždy spolehlivou oporou družstva, jemuž
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vždy odvedla minimálně svůj podíl na vítězství. Je dvojnásobnou mistryní republiky v šermu družstev a častou finalistkou pohárových soutěží. Vždycky
patřila k „dobrým duchům“ klubu. Živá, veselá a vždy ochotná vykonávat
vše, čeho bylo pro klub a přátele zapotřebí. Léta byla jednatelkou oddílu a zastávala různé funkce v jednotě, v níž pracuje i nadále, jakožto stálá členka Rieglu.
EMILIE HLINSKÁ patřila k další, mladší generaci. Pod vedením trenéra Č.
Čivrného dosáhla velice dobrých výsledků. Byla mistryní republiky v jednotlivcích. Závodní činnosti zanechala poměrně brzo. Odjela pracovat do Teheránu, kde k nelibosti tehdejšího čsl. velvyslance chodila šermovat do císařského
paláce, kam měla na rozdíl od něho, kdykoliv přístup.
JITKA MAŠATOVÁ rovněž patřila k mladým úspěšným závodnicím RIEGLU.
ZOŠA JENÍKOVÁ, klubová a svazová funkcionářka, cvičitelka a trenérka,
zůstala až do dnešních dnů věrnou členkou Rieglu. V těžkých dobách se věnovala výcviku nováčků, jezdila na klubové „poznávací tábory“ do Krkonoš, kde
dohlížela na nejmladší členy. Patří do skupiny zarputilých „Riegliánů“, kteří
poté, co jsme ztratili vlastní šermírnu i šermírnu Bohemians, se scházeli v různých tělocvičnách pražských škol, kde šermovali do pozdních večerních hodin. (Tuto skupinu, kterou vedl Petr Jedlička, tvořili vedle Zoši Dr. , Bidlo, Josef Šolc, Pepíček Kříž a další.)

49

V. ZÁVĚREČNÉ SLOVO

Náš klub oslavuje v tomto roce svoje stoleté jubileum. Možná, že si mnozí
z nás neuvědomují, co to znamená, vždyť 100 let, v životě národa, společnosti,
klubu je strašně velice dlouhá doba, zejména, uvědomíme-li si, že ČŠK RIEGEL vznikl ještě za Rakouska-Uherska, na zlomu století, v období, kterému se
ne nadarmo říkalo La Belle Epoque. Paříž tančila kankán, Vídeň valčík, Mucha
vytvářel své nádherné plakáty a v pozadí té slávy a radosti se připravovala
první světová válka. Skončily slavnostní šermířské akademie, skončilo přátelství mezi evropskými šermíři a místo fleretů s gumovou kuličkou na hrotu se
šermovalo ostrými šavlemi a bodáky. Již ne o poháry a medaile, ale o život.
Když skončila válka, zdálo se, že bude na zemi opět krásně. Přešla krize, nastoupila konjunktura, jezdilo se na mistrovství světa a olympijské hry, ale to
vše trvalo pouhých dvacet let. a pak – okupace republiky nacistickým Německem, útlak, norimberské zákony. Ani tomu se šermíři RIEGELU nevyhnuli. Žili na lístky, chodili šermovat, čas od času někdo z nich zmizel. Buď do koncentračního tábora nebo do ilegality a čekali na ten okamžik, kdy národ přetrhá řetězy nesvobody.
A skutečně, ten okamžik po šesti letech přišel, ale byl krátký, neskutečně krátký. Další diktatura vystřídala tu starou a ta si s ní v ničem nezadala. A šermíři
chodili stále šermovat. Opět čas od času někdo z nich zmizel, nejčastěji do zahraničí, na Západ. Sport se neustále reorganizoval. Nazírání na šerm se měnilo,
od feudálního sportu k buržoaznímu, až po sport pokrokový, branný, dokonce
i spartakiádní. Mohly se pořádat mezinárodní turnaje, jezdilo se dokonce na
mistrovství světa a olympijské hry. Sport byl podporován státními orgány.
A tak se dobře dařilo i ČŠK RIEGLU, ale pouze až do okamžiku, kdy se prostory klubu zalíbily pracovníkům Úřadu vlády, Zachtělo se, junákům, sauny
a zajímavého prostředí – a šermíři museli pryč. Jednou přišel den, kdy padla
diktatura, ale pro šermíře se nic nezměnilo. I demokratům se zachtělo sauny
a možnosti osvěžit si svá těla, pronajímat a vydělávat peníze do státního rozpočtu, ale nějak se jim to nedařilo. Výsledkem jejich snah bylo, že se ze šermírny
stalo skladiště. To trvalo deset let! Deset roků, které šermíře přesvědčily o tom,
že mezi bolševickým úředníkem a „demokratickým“ není u nás žádný rozdíl.
I když nyní může ČŠK RIEGEL opětně zahájit výcvik, šermovat a pořádat
závody, není jeho situace stabilizována. Nedostatek členů, závodníků, a určitá
50

nejistota, pramenící ze zkušeností uplynulých let, brání rozletu k vyšším metám. Buďme však optimisty! Vrátili jsme se domů, do naší staré šermírny a věřme, že v ní zůstaneme!
Náš klub existuje již 100 let. Vydržel! Proč by neměl vydržet dalších 100 let ?!

„Jste připraveni? – Vpřed!“
Použitá literatura:
– JUNGMANN J. , PETER J. , PROKOP I.: 70 let ČŠK RIEGEL – TJ Baník Praha,
1972
– 60 let organizovaného šermu v Československé socialistické republice
1913–1973. 1973.
– 75 let šermu na území našeho státu. 1977.
– 80 let šermu na území našeho státu. 1983
– Časopis Jezdectví – střelba – šerm. Praha 1948–1958.
– Časopis Českého šermířského svazu Český šerm. 1994.
– TUČEK J.: Pražští šermíři a mistři šermu. 1. vyd. Praha, Otto Girgal. 1927.
– KLIKA J.: Šermíř Ing. Dr. Jan Tille. Praha. Soukr. tisk. 1935.
Tato publikace byla vydána ke 100. výročí založení Českého šermířského klubu
RIEGEL – TJ Baník Praha v roce 2002.
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Pozvánka na slavnou historickou první českou šermířskou akademii v pražském Konviktu
roku 1886.

Tak vypadali němečtí „buršáci“, před první světovou válkou věční protivníci českých
šermířů, ve svém stejnokroji. Muž na fotografii drží v ruce tzv. schläger, sečnou
zbraň pro německý menzurový šerm. Foto
z roku 1893.

Významný český šermíř a trenér, arch.
Vanderlind, představitel pražské „francouzské“ školy.
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Zpráva jury o průběhu mezinárodního
amatérského šermířského turnaje ve fleretu a šavli, pořádaného původním klubem
Riegel v roce 1895.

Pozvánka pro dr. Aloise Rašína na výroční
akademii Královské české zemské šermířské školy v Praze 1898.
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Poručík Dominik RIEGEL, mistr Královské české zemské stavovské šermířské školy,
jehož jméno náš klub nese již sto let.

Pohlednice k šermířské akademii na Žofíně 1904. Dr. L.
Pinkas, tvůrce rakouské šavlové školy Barbasetti, další
významný mistr O. Santelli
a francouzští mistři Kirchhoffer, Fériaud a Janvois.
54

Členové ČŠK Riegel s mistrem Forestem Paolim, který zavedl v Riegelu italskou školu.
Sedící zleva p. Kostar, F. Paoli, V. Goppold.
55

Pohlednice k šermířským akademiím, zvláště oblíbeným na přelomu 19. a 20. století. Zde
k dvacetiletí trvání ČŠK. Vlevo zemský advokát JUDr. Ladislav Pinkas, čelní český šermíř
přelomu 19. a 20. století, první předseda Českého šermířského svazu z roku 1913, a další
zahraniční účastníci, tehdejší přední evropští šermíři.

Pohled na účastníky Championátu království Českého, pořádaného ČŠK Riegel v hotelu
Central v Hybernské ulici.
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Legitimace účastníka
p. Eugena de Szántaye pro soutěž v šavli.
Podpis p. J. Tučka.

Pohled do sálu hotelu Central, kde se odbývala před 1. světovou válkou všechna významná
šermířská utkání.
57

Pozvánka na mezinárodní amatérský turnaj, pořádaný u příležitosti jubilejní výstavy v Praze v červnu 1908 pod záštitou
starosty král. hl. města Prahy dr. Karla
Groše. V čestném výboru turnaje zasedli
mimo jiné baron de Coubertin, dr. Guth-Jarkovský, Camille Prévost, por. D. Riegel
a předseda ČŠK Riegel v letech 1906–1908
dr. Ladislav Šourek.

Nejslavnější šermíř ČŠK
Riegel a Čech vůbec, Vilém Goppold z Lobsdorfu
starší, držitel dvou olympijských medailí z Olympiády 1908 v Londýně (III.
místo v šavli jednotlivců,
III. místo v šavli družstev
[Goppold, Tuček, Schejbal])
a IV. místa v šavli družstev
na Olympiádě ve Stockholmu 1912 (Goppold, Čipera, Bárta, Pfeiffer, Schejbal,
Švorčík, Tuček, Vávra).
58

Pohlednice ČŠK Riegel k blíže neurčenému
podniku z roku 1909.

Utkání bohužel neznámých dam. Český svět, 13. ledna 1911.
59

Dobový dopisní papír Českého šermířsho klubu s autografem dr. L. Pinkase
a jednatele klubu ředitele F. Hlaváčka,
který vyučoval šermu nováčky ještě do
padesátých let. Po sloučení tělovýchovy se stala většina jeho aktivních členů
členy ČŠK Riegel.

Propozice na interní turnaj o cenu pražského Herrenfechtklubu z roku 1912, který se ustavil z německých členů původního šermířského klubu Riegel po odchodu
por. Riegela na odpočinek v roce 1902, kdy
čeští členové založili Český šermířský klub
Riegel.
60

Cvičení členů klubu v šermírně v Měšťanské Besedě v Jungmannově ulici před 1. světovou
válkou.

Pozvánka na poslední mezinárodní zápasy o mistrovství Království Českého roku 1913,
které pořádal ČŠK Riegel od roku 1907 až do počátku 1. světové války.
61

Výbor ČŠK Riegel před 1. světovou válkou – v čele sedící předseda v letech 1910–1921
Jaroslav Tuček, olympionik a šermířský publicista, první zprava Otakar Švorčík (předseda
1929–1951), třetí zprava Otto Kostar (předseda 1921–1922).

Mistr šermu Adam rytíř Sokolowski, učitel
šermu na Královské české zemské stavovské šermířské škole do roku 1914, trenér
většiny pražských klubů a dlouholetý trenér ČŠK Riegel.
62

Olympiáda v Antverpách, srpen 1920. Zleva J. Jungmann, O. Švorčík, dr. Mikala, mjr. Dvořák, J. Tuček, Javůrek, dr. Gruss, dr. Černohorský a ing. Vávra.

Neporazitelné družstvo ČŠK Riegel z dvacátých let – dr. Jehlička, M. Beznoska, J. Jungmann, dr. Tille. Karlovy Vary, mezinárodní turnaj o pohár presidenta ČSR.
63

Pětinásobná mistryně ČSR a pětinásobná mistryně
Rakouska slečna J. Chalupová, členka ČŠK Riegel.

Olmypijský průkaz dr. J. Tilleho
pro Olympijské
hry roku 1924
v Paříži.

Olympionik Josef Jungmann, mistr sportu,
významný český šermíř ve všech zbraních,
desetinásobný mistr ČSR. Fotografie z dvacátých let 20. století.

Ing. dr. Jan Tille, významný český šermíř
a funkcionář 20. století, předseda Československého šermířského svazu, člen orgánů FIE a jediný český čestný člen FIE.
64

Turnaj v Riegelu – 30. léta 20. století. Stojící dr. Z. Rybka (Sokol Praha XIII), neznámý,
dr. H. Frass von Friedenfeld, ing. Vávra, J. Kakos, sedící J. Kunt, J. Jungmann, škpt. Kirchmann, J. Klika (všichni Riegel), neznámý.

Pozvánka na riegliánský karneval roku 1936.
65

Jiná podobizna ing. dr. Tilleho z 30. let
20. století.

Olympijský průkaz m. s. J. Jungmanna
pro Olympijské hry roku 1936 v Berlíně.

Jedna z pozvánek na společenské akce v Riegelu: Šermířská gala-akademie k 35. výročí
založení ČŠK Riegel.
66

Mistryně světa z r. 1938 a několikanásobná mistryně ČSR ve fleretu žen Marie Šedivá, která sice nebyla členkou Riegelu, ale
udržova s námi přátelské styky až do své
smrti.

Slečna Slabochová, druhá na mistrovství
světa v Piešťanech 1938.

Předseda Čs. šermířského svazu ing. dr.
Jan Tille zahajuje II. mistrovství světa
v Piešťanech 15. května 1938.
67

Čs. závodníci na II. MS v Piešťanech – zleva obrácený škpt. Kirchmann, dr. Vohryzek,
dr. Rass, dr. Tille, dr. Rybka, dva neznámí.

Výborný šavlista a mistr šermu Karel Pavelka (1903–1947), trenér ČŠK Riegel,
zemřel na následky nacistického věznění.
Na jeho paměť pořádal klub Pavelkův memoriál v šavli.
68

Desetinásobný mistr ČSR, mistr sportu
Alois Sokol, předseda ČŠK Riegel v letech
1951–1954 a předseda Ústřední sekce šermu SVTVS a později ÚV ČSTV.

Slavnostní přijímání do Klubu Hovňousků
v ČŠK Riegel, jehož celoživotním předsedou byl J. Jungmann. Podmínkou přijetí
bylo získání titulu mistra ČSR. Na snímku prof. dr. Joe Gruss, předseda klubu
1922–1929, dlouholetý předseda Čs. šermířského svazu a předseda Čs. olympijského výboru, přijímá dne 5. března 1958
za člena dr. Jana Černohorského, pětinásobnémo mistra ČSR. Obřadu asistují
zleva trnér F. Kafka, zprava s poštářkem
předseda Riegelu 1958–1961 ing. S. Poljak.
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„Železná garda“ Riegelu z konce 50. a začátku 60. let po vítězství na mistrovství republiky
družstev v kordu (zleva: m. s. dr. Čestmír Čivrný, předseda klubu v letech 1954–1955,
dr. Bořivoj Bidlo, m. s. dr. Vratislav Janda, dr. Jiří Totušek, ing. Svatopluk Poljak, předseda
klubu 1957–1961).

Plakát na vystoupení našich historických šermířů z roku 1960.
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Vítězné družstvo
na V. ročníku Ještědského štítu v Liberci
10.–11. listopadu
1961 ve fleretu
a kordu družstev
(zleva dr. V. Janda,
dr. B. Bidlo, I. Černohorský, ing. B. Sitta).

Dvě z půvabných karikatur pplk. Eduarda
Wagnera, kterými v šedesátých letech 20.
století zdobil nástěnku Riegelu a klubovní
vývěsku v pasáži, a jimiž se svorně bavili
všichni členové klubu.
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V bratrovražedném souboji
prvého a druhého mužstva
Baníku ministerstva paliv
zvítězilo prvé mužstvo 12 : 4,
což byl jeho nejtěsnější výsledek z celého turnaje. I když
z poměru bodů to není patrno, bylo střetnutí baníkovců velmi tuhé, jak dokazuje
tento obrázek. Tímto temperamentním zásahem porazil
Labský Bidla 5 : 4 a získal
tak čtvrté vítězství druhému
mužstvu.

Členové skupiny historického šermu Mušketýři & Bandité při vystoupení na Pražském
Hradě. V popředí ing. Lebeda s ing. Vlasákem, 60. léta.
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Fleretové družstvo ing.
H. Dvořák, J. Šolc,
dr. Prokop, ing. T. Olexa,
ing. P. Vlasák, ing.
P. Port, České Budějovice, 1968.

Původní vzhled šermírny v Jungmannově ulici.
73

Dlouholetý mezinárodní rozhodčí ing. dr. Ivo Prokop, předseda klubu 1961–1997, na mezinárodním turnaji v Minsku,
Bělorusko.

Setkání dvou významných trenérů dvou generací ČŠK Riegel
v Benátkách 1977 na mistrovství světa juniorů – Livio di Rosa
a m. s. dr. Čestmír Čivrný.
74

Čtyřjazyčný propagační materiál skupiny historického šermu ČŠK Riegel z r. 1980 se skupinovou fotografií členů skupiny.

Dopis výboru ČŠK Riegel z roku
1981 oznamující členům nutnost
vyklidit naši šermírnu.
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Olga Zástěrová-Marušáková, dobrá kamarádka a obětavá celoživotní funkcionářka ČŠK Riegel.
Reprezentant ČSSR, mistr republiky v kordu, dr. Pavel Totušek, člen ČŠK Riegel.

Pplk. jezd. Eduard Wagner, zasloužilý
člen našeho klubu, s A. Sittovou v roce
1962.
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Mistryně ČSR Alena Sittová-Matičková na soustředění v Třeboni 1960 s m. s.
Čivrným.

Mistr ČSR dr. Bořivoj Bidlo.
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Člen ČŠK Riegel, šestinásobný mistr
ČSR ve fleretu a kordu jednotlivců, m. s.
dr. Vratislav Janda, předseda Českého šermířského svazu v letech 1972–1978.

Bronzová medaile Olympijského
řádu, udělená Mezinárodním olympijským výborem J. Jungmannovi
v roce 1980.
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Oslava 91. narozenin J. Jungmanna – zleva stojící A. Sittová, J. Mattlachová, pí. Neffová,
sedící O. Zástěrová a oslavenec – březen 1979.

Oslava 94. narozenin J. Jungmanna – zleva stojící pí. Neffová, O. Zástěrová, A. Sittová,
sedící J. Sokolová-Kýčková a oslavenec.
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