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Dear members of  the Czech Fencing Club “Riegel” Praha,
Please let me, as the President of  the F.I.E., to congratulate you at the occasion of
the 110th anniversary of  your club. It is truly admirable age and I would like to ex-
press our respect to the club, which was one of  the founders of  the F.I.E. 99 years
ago in Gent. I would like to wish you a lot of  strength and luck in you work in the
development of  fencing and your work with youth. The fencing clubs around whole
Europe with such long tradition are the foundation stones of  the whole structure
of  our fencing family. Thank you very much for all your great work. 

Alisher Burkhanovich Usmanov
President of  the F.I.E. 

Milí členové ČŠK „Riegel“ Praha!
Dovolte mi, abych vám jako president FIE poblahopřál k 110letému výročí vašeho
klubu. Je to opravdu úctyhodný věk a já bych rád vyjádřil naši úctu klubu, který stál
u kolébky FIE v Gentu před 99 lety. Rád bych Vám popřál mnoho síly a štěstí ve
Vaší práci při rozvoji šermu a prací s mládeží. Šermířské kluby s takovou historií po
celé Evropě vytvářejí stavební kameny celé struktury naší velké šermířské rodiny.
Děkuji Vám za to. 

Ališer Burchanovič Usmanov
President Mezinárodní šermířské federace
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Vážení a milý Riegeliáni!
Je mi nesmírnou ctí pozdravit všechny stávající členy našeho nejstaršího šermířského
klubu. Já osobně jsem příslušníkem již druhé generace Riegleliánů a stejně jako můj
drahý táta jsem i já celoživotním členem tohoto klubu. 
Náš klub ČŠK Riegel sehrál významnou úlohu v historii nejen českého šermu, ale
českého sportu vůbec. Není jiného sportovního spolku, ze kterého by v jeho 110leté
historii vzešli člen Mezinárodního olympijského výboru (Jaroslav Tuček), tři členové
VV ČOV (J. Tuček, J. Gruss, F. Janda), dva členové VV FIE ( J. Tuček, F. Janda),
Čestný člen FIE (J. Tuček), president Evropské šermířské konfederace, nositelé
Olympijského řádu (J. Gruss a J. Jungmann) a tak bych mohl pokračovat. 
Ke své gratulaci k 110 letům od založení Riegelu si dovolím připojit i jedno osobní
vyznání. Jako třináctiletého kluka mě tatínek přivedl do naší šermírny, kde jsem se
seznámil s mnoha lidmi, se kterými se přátelím dodnes. Našel jsem zde mnoho lidí,
které mám tu čest nazývat přáteli a kterých si nesmírně vážím. Nepatřil jsem bohužel
ke generaci, která by tak jako generace předchozí, ověnčila naši historii mnoha tituly
či významnými výhrami. Zato jsem zde nalezl celoživotní lásku k šermu a hobby,
kterému se dnes mohu profesionálně věnovat. 
Važme si prosím i nadále našich velkolepých tradic a chovejme v úctě tento odkaz
tím, že budeme nadále rozvíjet naši klubovou činnost!
Ať žije Riegel dalších 100 let!

Mgr. František Janda
President Evropské šermířské konfederace 
Člen ČŠK Reigel od 6. května 1980
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Stručně o historii šermu v Čechách
Pražské „šermířské školy“ byly od nepaměti výsadou nožířského cechu a mistři
šermu je pořádali veřejně, zpravidla v neděli. Konkurence cizinců přiměla předsta-
vené cechu, že si roku 1597 vymohli na radě Starého Města pražského Pořádek šermí-
řův. Dne 28. 7. téhož roku v něm purkmistr a rada Starého Města potvrzovali práva
a stanovili povinnosti, na jejichž základě mohli nadále příslušníci cechu provozovat
šermířskou živnost. Kromě žehrání na cizince, kteří od jinud do měst Pražských vcházejí
s tím oumyslem, aby toliko školy šermířské drželi a z nich živnost měli, však mimo to ovšem za-
hálčivý život vedou a po šenkovních domích více k všetečnosti a nočním toulkám, ke škodě mnohých,
nežli k jaké platnosti se zdržují, se v řádu mistři i jejich čeládka nabádají vésti život pobožnej,
ctnej a šlechetnej. Dále se po nich vyžaduje, aby v témž šermířském cvičení od tohoto času čím
dále více a více se rozmáhali, tak aby předkem sami jsouce šermům vycvičeni, túž školu ozdobovati
hleděli, anobrž ji také náležitě říditi a spravovati, nadto vejše příčiny šermířské – a téhož cvičení
mezi jinými rozeznávati a spokojovati uměli a mohli.
Členům cechu nožířskému se dále propůjčuje pravomoc, aby dohlíželi nad plněním
řádu šermířské školy a aby volili nejméně čtyři mistry, kteří by řídili chod školy a na
všechno dohlíželi. Za správu školy měli dostávat plat. Tento pořádek měli dodržovat
také členové stávajících šermířských bratrstev, Markusové a Fedrfechtýři, a na starší
cechů nožířů byli povinni obracet se o povolení i všichni ostatní, kteří by školu držeti
chtěli. V řádu jsou vyjmenovány i zbraně, jimiž slovutní nožířští mistři školu zaopa-
třovali: byly to tesáky, hole, halapartny a jiné, jakým se koli jménem jmenují, dřevěný, a také
železné meče a rapíry. Zapovídají se rukavice sahající k lokti, povoleny jsou pouze
rukavice po pěsť toliko pro ochránění prstuov, … aby jeden každý šermíř na své srdce, umění
a zmužilost se bezpečí a v rukavicích fortelných umění udatnosti své nezakládal. Následují další
podrobná ustanovení o organizaci školy, technickém, pořadatelském i finančním za-
jištění. Řád rovněž výslovně stanoví, kdo může být pokládán za mistra šermu: Za
mistra šermířského žádný držán, též žádnému škola šermířská dopuštěna býti nemá, leč by se
všeckny zbraně šermovati dobře se byl vyučil a to také v skutku provozovati uměl.
Šermířské bratrstvo pražských Fedrfechtýřů, bylo údajně založeno v roce 1570. Ve
Frankfurtu je navzdory protestům konkurenčních Markusů uznali v roce 1575. Od
toho roku se oba cechy těšily stejným privilegiím a Fedrfechtýři dostali první po-
tvrzení svého statutu 7. března 1607 od Rudolfa II. Císař jim zároveň udělil i erb.
Toto šermířské bratrstvo, dlouho konkurující a soupeřící s podobnými bratrstvy v
Německu, představuje významnou kapitolu v dějinách českého šermu. Údajně jako
první přijali španělskou a italskou školu šermu a volně využívali v šermu bodu. Císař
Matyáš potvrdil jejich výsady 4. března 1613; císař Leopold pak dal majestátem ze
dne 2. prosince 1688 k původnímu Rudolfovu privilegiu své potvrzení a poněkud je
rozšířil; potvrdil společnosti výsady, polepšil erb a udělil přídomek „z Greifenfelsu“.

5

Rocenka 110  11.6.2012  11:26  Stránka 5



Privilegia byla Fedrfechtýřům obnovována až do třicátých let 18. století, kdy je odmítl
obnovit císař Karel VI. „pro zawraždění jistého studiosi juris“.
Praktikami „šermířů od péra“ se inspirovali scénáristé prvního programu Sedm ry-
tířských zbraní, který od roku 1960 předváděla na nádvoří Schwarzenberského paláce
(tehdy sídlo Vojenského historického muzea) první československá skupina histo-
rického šermu Mušketýři & Bandité.
Úlohu středověkých šermířských cechů a bratrstev přebíraly postupně zemské a krá-
lovské instituce. V Praze převzala úlohu nožířské cechu ve výuce šermu od roku
1659 Královská česká zemská stavovská šermírna. To málo informací, které o sta-
vovské šermírně nasbíral v archivech, shrnuje Jaroslav Tuček (z kterého zde i dále
hojně čerpáno) ve své knize takto1:
„Ani původní řád zemské šermírny se nezachoval. Jen ze skrovných poznámek, tu a tam roztrou-
šených, můžeme na tento řád usuzovati. Tak se dovídáme, že od r. 1737 byli mistři povinni, za
roční plat 200 kop, poskytovaný stavy, vyučovati zdarma 12 žáků a to 6 stavu panského, 4 ry-
tířského a 2 městského. Z jiných podrobností vysvítá, že mistři podávali stavovskému výboru
čtvrtletní zprávy o návštěvě, píli a prospěchu těchto bezplatných žáků, dekretistů, v šermu; že dek-
retisté měli uloženo cvičení pilně navštěvovati a když tak neučinili, vyšetřoval ihned magistrát, proč
žák cvičení zanedbává. A to je vše, co o řádu zemské šermírny se zachovalo.“
Stavovská šermírna sídlila roku 1871 v Hybernské ulici, rok na to v Karmelitské ulici
(v budově ředitelství staveb), od roku 1875 v ulici Pasířské, roku 1879 v Železné ulici
v domě Dotzauerově. Naposledy měla stavovská šermírna své sídlo v Colloredo-
Mansfeldském paláci v Karlově ulici (od roku 1884).
Šermování fleretem a šavlí vyučovaly jak soukromé školy tak také univerzity – na
Karlově univerzitě od roku 1670. Mistři byli imatrikulováni na právnické fakultě
a tvořili zvláštní skupinu s mistry tance a učiteli řečí. Od roku 1862 se šerm vyučoval
také v Sokole; tělovýchovná jednota Sokol vznikla s cílem „pěstovati tělocvik společným
cvičením, výlety, zpěvem a šermem“.
Seznam mistrů stavovské šermírny svědčí mimo jiné o velké převaze cizinců, a také
o tom, že „živnost“ často přecházela z otce na syna, který zpravidla dosluhujícímu
otci pomáhal jako asistent. Na místo stavovského mistra se hlásilo zpravidla více
účastníků, roční plat 200 kop byl patrně dostatečnou motivací, i když někteří mistři
se občas stejně dostávali do nuzných poměrů. Kromě platících žáků, zpravidla ze
šlechtických kruhů, měli mistři za povinnost vyučovat i tzv. „dekretisty“, tj. žáky,
kteří obdrželi dekret k bezplatné návštěvě zemské šermírny. Řada takových stipen-
distů musela být pro nedostatek míst odmítána.
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V Brně se tělesná cvičení před rokem 1862 pěstovala pouze ve Stavovské akademii
moravské, která byla součástí olomoucké univerzity – v roce 1847 přeložené do Brna,
v níž byl učitelem šermu Gustav Hergsell starší. Tělocvičné jednoty postupně vzni-
kaly i v dalších českých a moravských městech. V Brně byl první český tělocvičný
spolek založen již v lednu roku 1862 – dnešní Sokol Brno I, kde se šerm provozuje
dodnes. 
V Olomouci, která byla odedávna sídlem vojenských posádek, se šerm provozoval
především v důstojnických kruzích. Tradice šermu tu ovšem sahá až do 16. století,
kdy v návaznosti na cech nožířů vznikaly samostatné šermířské školy. Mečíři zde us-
tavili samostatný cech roku 1533. Šerm byl vyučován i na olomoucké univerzitě,
první učitelem šermu zde byl od roku 1697 Jan Diebel. Skutečně odborná civilní
výuka šermu je spojena se vznikem Stavovské akademie. Byla založena při olo-
moucké univerzitě v roce 1725 na návrh olomouckého hejtmana Michaela sv. p. Šu-
bíře. Po přeložení Akademie do Brna byla budova jízdárny a šermírny předána
vojenskému velitelství. O moderním sportovním šermu v Olomouci můžeme ho-
vořit až od dvacátých let 20. století, kdy si šermírnu zřídilo několik důstojníků olo-
moucké posádky.
Patrně nejstarší česky psané pojednání o metodice šermu představuje kapitola 
Šermování v knize Miroslava Tyrše Základové tělocviku (Praha 1873). 
Zakladatel Sokola ve své práci na pětatřiceti stranách zevrubně popisuje potřebnou
výstroj a výzbroj a dále se věnuje „nauce o šermování sečmo mečem a šermování
bodmo končířem“. Myšleny jsou samozřejmě šavle a fleret.
Kromě Sokola se šerm vyučoval i v řadě jiných šermířských sdružení, například
v obou pražských tělocvičných ústavech, Malypetrově a Schmidtově. V roce 1867
vznikl v Praze Malostranský šermířský klub tělocvičný, který trénoval v Malostranské
besedě. Mezi jeho činovníky je uváděn měšťan Václav Panzner, předseda malostran-
ského Sokola. O rok později přechází klub v duchu doby do Sokola. První českou
šermířskou akademii uspořádali 28. 4. 1886 žáci G. Hergsella v sále staroměstského
Konviktu.
Ing. Dr. Jan Tille, předseda Českého Šermířského svazu, k tomu v Ročence ČŠS z roku 1940
napsal:
Pořadatelé akademie v Konviktě byli tito pánové: Ladislav Pinkas, poručík D. Riegel, poručík
v z., Bohuslav Beneš, poručík v z. hrabě Waldstein, major Gustav Hergsell, zemský mistr v šermu,
a poručík v z. J. Tille (otec pisatele těchto řádků). Mezi šermíři, kteří měli na akademii účast, byli
pánové: poručík v z. dr. Ettl, Václav Tille, por. v z. Polívka, hrabě Wratislav a jiní.
V památkách po svém otci jsem nalezl zápis a poznámky, z nichž vyplývá, že tito nadšenci předem
složili každý nějaký peníz, aby aka demie mohla býti uspořádána. V dnešní době materialistického
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nazírání na skoro veškerou činnost lidskou, a bohužel též na téměř každé spor tovní podnikání,
zní tato zpráva, ač úplně autentická, málem neuvěřitelně, a řekl bych: opravdu dojemně. Kéž by se
vrátil tento duch do našich řad! 
O Akademii nadšeně referoval Jan Neruda v Národních listech 4. dubna 1886:
Konečně zřízen, nebo alespoň již zařizuje se „český šermířský klub“! – Zajisté, že se tak nestalo
jen následkem journalistického toužení, aby česká mládež místo jiným, prázdnějším věcem, věnovala
se užitečnému, ba potřebnému šermu – zajisté je mladý klub vůbec ovocem nynějšího, mocně se bu-
dícího přesvědčení v národě, že je nám třeba již směru ve všem opravdovějšího, pevnějšího. Vždyť
k tomu směru sluší předně možnost obrany mužné.
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.

Vznik a historie Českého šermířského klubu Riegel
V roce 1886 byl založen Šermířský klub, který si pronajal tělocvičnu v Zemské sta-
vovské šermírně. Jeho učitelem byl zvolen mistr Hergsell. V průběhu sedmdesátých
let nebo na počátku osmdesátých let 19. století založil šermířskou školu také poručík
rakousko-uherské armády a šermířský mistr Dominik Riegel (1840–1920), vedle Gus-
tava Hergsella druhá výrazná osobnost pražského šermu v té době. Jeho škola sídlila
původně v domě U Černého koně na Příkopech, od roku 1888 v Bartolomějské
ulici, v domě Dr. Podlipného. Roku 1890 byl při Riegelově ústavu, který tehdy působil
v Poštovské ulici č. 7 (dnes Karoliny Světlé), založen utrakvistický Šermířský klub
Riegel. 
Hergsell vyučoval také v Šermířském klubu záložních a zeměbraneckých důstojníků,
členy Pražské šermířské společnosti (Prager Fechtsociété) a později také členy Šermíř-
ského klubu Hergsell (Fechtclub Hergsell in Prag). Mistr Riegel vedl Šermířský odbor
Akademického čtenářského spolku a Šermířský klub „Riegel“. Oba mistři učili šerm
fleretem podle francouzské školy, G. Hergsell zavedl výuku šermu šavlí, zvanou též
školou rakouskou – směsici šavlových škol, kterou metodicky sjednotil. V té době
začala do Prahy pronikat nová „italská“ škola.
Šermířský klub Riegel uspořádal roku 1895 v tehdejším Grandhotelu veliký meziná-
rodní šermířský turnaj, snad první toho druhu v Praze, jehož se účastnilo také hodně
Italů. Však také vítězem své kategorie ve fleretu a v šavli byl Ital, Baldi Pietro. Aktivní
rakouští důstojníci, kteří se turnaje účastnili v hojném počtu, utrpěli takové porážky,
že brzy potom zvláštní výnos armádní přikazoval, aby u pluků bylo více dbáno vý-
cviku důstojníků v šermu. Turnaj byl však tak nákladný, že klub pořádal nadále už
jen domácí soutěže; teprve v roce 1900 uspořádal v Plodinové burse velikou šermíř-
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skou akademii, kde ukázali své umění zejména italští mistři Pini, jeho žák Juan Bay,
anebo Italo a Orazio Santelli.
Když roku 1902 odešel Dominik Riegel na odpočinek, přerušil utrakvistický spo lek
Riegel činnost. Čeští členové založili Český šermířský klub Riegel, němečtí členové Her-
renfecht-Club Prag, v němž převažovali důstojníci. Členové Šer mířského klubu Herg-
sell odešli roku 1897 od G. Hergsella, který se stále při držoval francouzské školy,
a přejmenovali se na Český šermířský klub. Cvičili nyní ve Vratislavském paláci v Jilské
ulici (čp. 451) pod vedením mistra Rudolfa Vanderlinda. O něco dříve (1899) se
z Pražského Šermířského klubu v Královské české stavovské šermírně stal Šermíř-
ský klub Mikuláš Dačický z Heslova, kde vyučoval mistr Beniamino Alesiano (klub
zanikl roku 1906). Od roku 1903 vedl výcvik v Českém šermířském klubu mistr Alp-
honse Fériaud a mistr Vanderlind si otevírá vlastní šermířskou školu a vede také tré-
nink  v šermířském odboru S. K. Slavia, vzniklém v roce 1904.
Členové ČŠK Riegel cvičili zprvu v bývalé šermírně npor. Riegela v ul. Karoliny
Světlé u mistra Orazia Santelliho italskou školu. V srpnu 1904 přechází klub
s mistrem Santellim do nových místností v Mikulandské ul. „na Studenci“, zvláště
k tomu účelu stavěných. Mistr Orazio Santelli zaměstnával postupně řadu asistentů
(C. Minolli, Q. Giandomenici, A. Pierroni, Foresto Paoli ml.), kteří se později stali sa-
mostatnými mistry v cizině. Foresto Paoli ml. se stal v letech 1909–1915 trenérem ČŠK
Riegel, když se klub přestěhoval do domu Měšťanské besedy na Novém Městě; také
jeho členové přešli na výcvik podle italské školy. Mistr Vanderlind se osamostatnil a vy-
učuje Šermířský odbor S. K. Slavia, vzniklý r. 1904. 
V letech 1902–14 vznikly v Praze mnohé šermířské kluby a krouž ky, většina těchto
klubů však záhy zanikla.
Vynikající šermíři amatéři na přelomu 19. a 20. století byli: Dr. Ladislav Pinkas, dlou-
holetý předseda Českého šermířského klubu, arch. Heberle, por. Jan Tille, W.
Tvrzský, J. Javůrek, MUC. Klika, bratři Podlipní, JUC. K. Musil, JUC. Lad. Šourek,
Vilém Goppold z Lobsdorfu, J. Pfeiffer, Otokar Švorčík, bratří Ladové, MUC.
J. Gruss, Ing. C. Čipera a další.
Dne 29. listopadu 1913, na popud šermířského kongresu konaného v Gentu, byla
v Paříži založena Mezinárodní šermířská federace (FIE). Vedle národních federací
Německa, Belgie, Francie, Velké Británie, Holandska, Maďarska, Norska a Itálie byla
devátým zakládajícím „Bohemia“, tedy Čechy, nikoliv Rakousko-Uhersko, reprezen-
tované pány Jaroslavem Tučkem (zástupce Českého šermířského klubu Riegel) a V.
Va  níčkem (zástupce Českého šermířského klubu). Tato událost měla za následek
utvoření Svaz českých šermíř ských klubů. Typické pro poměry v monarchii bylo, že Svaz
měl úředně povolenou působnost pouze v Čechách, nikoliv na Moravě a ve Slezsku.
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Před první světovou válkou pořádal ČŠK Riegel mistrovství Království českého.
První mistrovství se konalo v roce 1909, a to pouze ve fleretu a šavli, za účasti do-
mácích šermířů a Belgičana Corneille. V dalších letech byly však šampionáty obesí-
lány silnou mezinárodní konkurencí. Nejúspěšnějším šermířem na všech těchto
mistrovstvích byl Vilém Goppold z Lobsdorfu, 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 Bel-
gičanů – 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
Z řady pražských klubů a odborů, které vznikly v letech 1902–14, přečkal léta Velké války
pouze ČŠK Riegel, jehož členové posílali členské příspěvky i z frontových zákopů. 
K nejúspěšnějším tehdejším šermířům patřil Vilém Goppold, který se dokonce dostal
na olympijské stupně vítězů, a to jako první a jediný český olympijský medailista
vůbec (3. místo v šermu šavlí na IV. OH v Londýně v roce 1908, jak v jednotlivcích,
tak v družstvech). Bronzové družstvo dále tvořili Ing. Vlastimil Lada-Sázavský, Be-
dřich Schejbal, Jaroslav Tuček a Dr. Otakar Lada
V roce 1912 na olympijských hrách ve Stockholmu obsadili čeští šermíři 4. místo
v šavli družstev. Goppoldovi bylo tehdy již třiačtyřicet let, ale stále patřil k nejlepším
šavlistům Evropy. V družstvu byli dále Čipera, Bárta, Pfeiffer, Schejbal, Švorčík,
Tuček a Vávra.
Mezi významné postavy českého šermu patřil již zmíněný Gustav Hergsell mladší
(1847–1914), „zemský mistr šermu v Praze a c. k. nadporučík landwehru“. Pocházel
z belgické rodiny, usedlé původně ve Vervier v Belgii, jejíž členové sloužili v rakouské
armádě. Hergsell se narodil již v Čechách, v Olomouci. Šermu se věnoval i teoreticky.
Vděčíme mu mimo jiné i za reedice středověkých šermířských rukopisů. Kromě toho
sám napsal některé knihy o šermu – dodnes nepřekonanou historii evropských re-
nesančních šermířských škol, důkladný Duell-Codex a také obsáhlé dílo o šermu fle-
retem a šavlí, nazvané Die Fechtkunst (1881), které mělo značný ohlas i v zemích
Koruny české. 
Po první světové válce, po vzniku samostatné ČSR, byl šerm ve velmi neutěšeném
stavu. Nicméně řada šermířských klubů obnovila svou činnost, například odbor S. K.
Slavia, Český šermířský klub, německý klub Herrenfechtclub Barbasetti, Šermířský
kroužek pražského Sokola a šermovalo se například i v Tělovýchovném odboru mi-
nisterstva Národní obrany. V důsledku války nebylo dost trenérů ani nových adeptů
šermu. Štafeta zůstávala na bedrech „staré gardy“. K nestorům československého
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šermu patřili tehdy i Josef  Jungmann (1888–1982), legenda českého šermu. 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 Československa v šavli, třikrát ve fleretu,
účastnil se čtyř olympijských her, čtyřikrát se účastnil mistrovství Evropy i mistrovství
světa v Paříži 1937. Byl to jediný a už asi nepřekonatelný mistr ČSR ve všech třech
zbraních. Stal se velkým vzorem několika šermířským generacím.
V červenci 1919 pořádala armáda USA v Paříži Spojenecké hry (tzv. Pershingova
olympiáda), k účasti bylo pozváno i Československo. Výpravu šermířů, složených ze
starých borců, vedl Josef  Čipera, který obsadil v šavlovém finále 3. místo.
O rozvoj čs. šermu v meziválečných letech se zasloužil hlavně Dr. J. Gruss, prezident
nového Československého šermířského svazu. Zástupcem čs. šermu v mezinárodní
federaci FIE byl Dr. Ing. J. Tille.
Roku 1924 na olympijských hrách v Paříži získalo družstvo šavlistů (Bárta, Dvořák,
Jungmann, Opplt, Švorčík) 4. místo, za Itálií, Maďarskem a Holandskem.
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, Ho-
lanďané a poprvé od světové války i Němci, kteří se 1. září 1926 stali členy FIE.
Šermíři Riegelu obstáli skvěle v těžkých bojích, hlavně v kordu a šavli.
V roce 1928 na olympijských hrách v Amsterodamu se českoslovenští kordisté (Jung-
mann, Kříž, Dr. Tille, Dr. Černohorský, Beznoska a Dr. Haken) umístili na 5. místě.
Nejúspěšnější český šermířský klub té doby, Riegel, šermoval v Měšťanské Besedě
až do roku 1930. Sezóna 1930/31 byla zahájena v nových prostorách v Jungmannově
ul. č. 1 v suterénu novostavby správní budovy Báňské a hutní společnosti. Zásluhou
ředitele Báňské a hutní Dr. Ing. Jana Tilleho a projektanta budovy arch. Josefa Říhy,
kteří byli členy ČŠK Riegelu, bylo již v plánech počítáno se šermírnou a společen-
skými prostorami klubu, takže klub získal na tu dobu nejmodernější šermírnu ve
střední Evropě. Na oslavu zahájení provozu nové šermírny, byla v listopadu uspo-
řádána Gala-akademie a šermířský večírek, na němž se utkali Nedo Nadi, francouz-
ský kordista Schmetz, Rakušan Brünner a Němec Böhme.
V dobách meziválečných i po 2. světové válce patřili členové Riegelu k nejúspěšněj-
ším československým reprezentantům. Nedostatkem tehdejšího Československého
šermířského svazu bylo, že těžil pouze z práce najatých zahraničních učitelů šermu
a nestaral se o výchovu vlastních trenérů.
V roce 1936 se berlínské olympiády zúčastnili J. Jungmann, Dr. J. Tille, A. Sokol,
H. Frass, Dr. Vohryzek a Kakos. Josef  Jungmann byl zde vyznamenán olympijským
řádem.
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Největším československým šermířským úspěchem z té doby zůstává dodnes první
místo Marie Šedivé-Krůbové na mistrovství světa v Piešťanech v roce 1938 ve fleretu
žen; toto mistrovství bylo také největším organizačním úspěchem česko-slovenských
šermířských činovníků.
Význačnými reprezentanty klubu a členy národních mužstev, která před druhou svě-
tovou válkou svedla mnoho vítězných mezistátních utkání s Belgií, Francií, Jugoslávií,
Polskem, Rakouskem a Rumunskem a meziměstských utkání s Budapeští, Drážďa-
nami, Kluží, Norimberkem a Vídní dále byli Z. Bárta, Ing. Bellmann, Dr. J. Černo-
horský, J. Čipera, V. Dušek, Dr. B. Fischer, Dr. H. Frass von 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.
Sotva se situace šermu v meziválečném období zlepšila, přišla další válka. Všechny
mezinárodní styky byly přerušeny, naproti tomu překvapivě přibývalo domácích sou-
těží a vznikaly nové kluby. Po válce se českoslovenští šermíři opět zapojili do mezi-
národního sportovního zápolení. V roce 1948 byl zrušen Československý šermířský
svaz a při Československé obci sokolské byla (v důsledku sjednocení čs. tělovýchovy)
vytvořena sekce šermu. Českoslovenští šermíři vybojovali v následujících letech řadu
úspěšných mezistátních střetnutí, zejména s Polskem, Francií, Belgií, Maďarskem,
na akademických hrách a mezinárodních turnajích.
S koncem války je spojen vznik jediného mezinárodního turnaje, který ČŠK Riegel
pořádá již mnoho desítek let. Soutěž v šermu fleretem se pořádá na paměť Zdeňka
Petera, člena ČŠK Riegel, který padl v květnu 1945 v průběhu Pražského povstání
na barikádách. Tento Peterův Memoriál budeme v roce 2012 pořádat již po osma-
šedesáté. Zásluhu o založení memoriálu má Zdeňkův bratr, Ing. Jiří Peter (nar. 1919),
zasloužilý a obětavý dlouholetý funkcionář Riegelu. 
V důsledku omezení mezinárodních styků v období studené války začal v padesátých
letech 20. století šerm v Československu stagnovat. Situace se nejkritičtěji projevila
na sportovních výsledcích v letech šedesátých. V roce 1969 došlo v souvislosti s vy-
hlášením ČSSR federativní republikou k organizační přestavbě čs. šermu na federa-
tivním principu. To již několik let existovaly snahy dostat čs. šerm opět na
mezinárodní planše. Byla přeorganizována jak metodika budování členské základny,
tak metodika výcviku. Českoslovenští šermíři se opět začali účastnit vrcholných svě-
tových soutěží. K nejlepší úspěchům té doby patří druhé místo Katariny Ráczové-
Lokšové na MS 1978 v Hamburku, páté místo Františka Koukala ve fleretu tamtéž,
6. místo kordového družstva na XXII. olympiádě v Moskvě 1980, první místo
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Oldřicha Kubišty2 na MS juniorů v šermu kordem v Benátkách 1980 a 1. místo Ro-
mana Ječmínka ve Světovém pohárů dorostenců v šermu kordem z roku 1987. 
Reprezentanti ČŠK Riegel vybojovali v letech 1950–1982 řadu československých
i mezistátních turnajů, na nichž získali mnoho cenných trofejí. K těmto význačným
reprezentantům patřili Dr. B. Bidlo, K. Cepák, Č. Čivrný, O. Jemelka, Dr. V. Janda,
Ing. S. Poljak, Ing. S. Záruba, Z. Šrůta, J. Hájek, Dr. I. Prokop, Ing. P. Olexa, T. Olexa,
E. Hlinská, J. Kýčková, A. Matičková-Sittová, J. Totušek, P. Totušek, V. di Rossová,
F. Kafka, Ing. Krechler, J. Šolc, P. Vlasák, K. Ráczová, R. Ječmínek, Ing. P. Port
a další. Podrobný výčet každoročních úspěchů a tabulky výsledků nalezne zájemce
v publikaci vydané ke 100letému výročí ČŠK Riegel v roce 2002, která je volně ke
stažení ve formátu PDF na webové stránce Riegelu: http://riegel.militaria.cz/
Mezi trenéry tohoto období se sluší jmenovat Anderleho (st), Beznosku, Bidla, Čer-
nohorského, Čivrného, Jandu, Jungmanna, Kafku, Krechlera, Skyvu, Šolce, Tajbla
a Vršeckého.

Mušketýři & Bandité
K historii ČŠK Riegel neodmyslitelně patří vznik první československé skupiny his-
torického šermu, nazvané Mušketýři & Bandité. Inspiraci je nutno hledat již v roce
1953, kdy se v Hudebním divadle v Karlíně začala připravovat inscenace Nezvalo-
vých Mušketýrů. Choreografií šermů byl pověřen profesor DAMU a trenér Riegelu
Svatopluk Skyva3. Spolu s Dr. Černohorským přivedli na jeviště osm šermířů a za-
pojili je do představení. Na základě této inscenace vznikla na počátku roku 1960
myšlenka inscenovat historický šerm pro veřejnost. Jejím realizátorem byl pplk. Edu-
ard Wagner, velký znalec vojenské historie a zvláště historie šermu a zbraní. K prv-
nímu vystoupení skupiny došlo 29. června 1960 na nádvoří Vojenského historického
muzea na Hradčanech Nácviku tohoto představení, zejména jednotlivých proměn,
se na vlastní žádosti ujal mistr šermu JUDr. Jan Černohorský. Skupina předváděla
ukázky zbraní, kostýmů a šermu ze 16. a 17. století. Jejími vedoucími a protagonisty
byla postupně řada sportovních šermířů (kromě již jmenovaných Dr. Čivrný, Dr.
Prokop, Josef  Šolc a další) a skupina vystupovala s velkým úspěch ve VHM řadu let.
Za úctyhodnou čtyřicetiletou dobu své existence vystupovala nejenom v Praze a na
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2 Dnešní prezident Českého šermířského svazu.
3 Svatopluk Skyva (1909–1978). Žák světového šavlisty, Maďara Jánose Keveye. Čs. šavlový
reprezentant, 5. v šavli na universiádě v Itálii, kde přebíral cenu od Musolliniho. Účastník
olympiády v Londýně v roce 1948 (šavle). Čtyřnásobný mistr ČSR v šavli, jedenkrát ve fleretu.
Dlouholetý trenér ČŠK Riegel a Slavia VŠ.
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různých nádvořích českých hradů, ale také v cizině – například v pařížské Olympii,
v Německu, Rakousku, Jižní Americe, v Mexiku a jinde. Nejsme si jistí, ale zdá se,
že ve své době se jednalo o evropský unikát. Po vzoru Mušketýrů & Banditů začaly
záhy vznikat další skupiny historického šermu, takže se z tohoto druhu amatérské
scénické tvorby záhy stal československý fenomén. Dnes existují tisíce podobných
skupin po celé Evropě; na začátku jejich historie stáli sportovní šermíři, členové
ČŠK Riegel.

Ztráta a znovuzískání šermírny
ČŠK Riegel prožíval v období šedesátých a sedmdesátých let 20. století „léta slávy“,
jak to nazval bývalý předseda Dr. Ivo Prokop (například v roce 1972 měl klub dnes
stěží uvěřitelných 311 členů!), ale v  roce 1981 přišla pohroma. Dejme slovo
Dr. Prokopovi:
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 bol-
ševikovi 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 nejdříve v tělocvičně
školy U Voršilek, pak v šermírně klubu Bohemians a nakonec v tělocvičně školy ve Štěpánské
ulici. 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. 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.
Zdálo se, že ke zlepšení situace dojde po převratu v roce 1989. Byrokraté z Úřadu
vlády se ovšem chovali stejně jako „soudruzi“, tentokrát se ovšem neoháněli bez-
pečností budovy a nutností rekreace zaměstnanců, ale nutností chovat se tržně. K do-
vršení všeho se do ZDŠ v Ostrovní ul. vrátily Voršilky a tělocvičnu, kterou klub do
té doby používal pro účely šermu, už nepropůjčily.
Nadále však probíhala složitá jednání s úředníky v paláci Báňské a hutní, a hledaly
se možnosti, jak vrátit trénink klubu do původních prostor. Někdy v závěru roku
1993 dokonce proběhl v těchto prostorách slavnostní večírek na oslavu „návratu“,
ale radost trvala jen necelý rok, potom nám pracovníci Ministerstva pro správu ná-
rodního majetku a jeho privatizaci (nový nájemce Báňské a hutní) oznámili, že bu-
deme muset platit nájemné ve výši 70 000 Kč měsíčně a klub se opět položil. Jediný,
kdo neztrácel elán a optimismus, byl trenér Petr Jedlička, který nadále pokračoval ve
složitých jednáních, kterými jej v roce 1993 pověřil předseda klubu Dr. Ivo Prokop.
Po dlouhých jednáních docílil znovuotevření šermírny, a to po opravách, které klub
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musel sám financovat. Byla zabudovaná nová vzduchotechnika, vyčištěny všechny
prostory zdevastované šatnováním stavebních dělníků a skladováním nejrůznějšího
materiálu. Pronajímatel i přes příslib symbolického nájmu, takového jako v minulosti
Kčs 1, – ročně, si vymínil v nově uzavřené smlouvě, hradit nájem formou postup-
ných 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, zajiš-
ťovali členové – šermíři. Celkově bylo vynaloženo Kč 399 525, –. Znovuotevření
šermírny bylo přivítáno příznivým ohlasem. Pro další činnost byly slíbeny i další fi-
nanční 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 však byla
snaha tehdejšího vedení jednoty osamostatnit oddíl tenisu od ostatních sportů a pus-
tit se s majetkem tenisového oddílu a potažmo 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 roz-
víjející se sportovní činnosti i členské základny. Z těchto důvodů nově zvolený a sou-
časný předseda Petr Jedlička nabídl dopisem z 3. 6. 1997 personálnímu odboru
nového uživatele objektu, a to Ministerstvu financí, spolupráci v zajištění nejen še-
rmířského výcviku, ale i dalších sportovních disciplin, o které by zaměstnanci mi-
nisterstva 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. Hlavním důvodem však byla skutečnost, že vysoce po-
stavení úředníci se báli cokoliv samostatně rozhodnout.

Protože jednání s pracovníky ministerstva na různých úrovních nevedla k ničemu,
napsal Petr Jedlička v roce 1999 další dopis, kterým písemně oslovil tehdejšího mi-
nistra financí pana Mgr. Svobodu. Ministr pověřil vyřešením naší „ponížené supliky“
tehdejšího náměstka pana Ing. Petříka. Ten rozhodl ve prospěch sportu a pak se za-
čala odvíjet další nekonečná řada jednání, příslibů, ale hlavně zklamání. Boj o zá-
chranu 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 nechalo Ministerstvo financí zpracovat plán rekonstrukce.
Tento plán se dostal do rukou Petra Jedličky, který neustále bojoval o záchranu
šermírny. Rekonstrukce podle představ ministerstva by znamenala svým řešením
úplnou zkázu šermírny. Rekonstrukce byla rozpočtována částkou deseti milionů
korun. Nechali 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
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ke konci a tak ministerští úředníci vyrukovali s návrhem nájemní smlouvy. Místo
opět slíbené Kč 1, – ročního nájmu se začali opět chovat „tržně“ a požadovali ob-
vyklý nájem v lokalitě a to Kč 800 ze čtverečního metru. Roční nájemné by tak činilo
126 240 Kč ročně. A byli jsme zase na dně a na začátku. Musíme podotknout, že se
pracovníci ještě před tím vrátili k myšlence nabídnuté spolupráce a vytvoření spor-
tovního klubu. Nechali 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 šermírnu jako stálý
problém byl nakonec pověřen ředitel personálního odboru JUDr. Štětkař. Až na zá-
kladě novelizace Zákona o majetku České republiky byla nakonec vyjednána nájemní
smlouva bezúplatná, která byla podepsána dne 23. 1. 2002. Smlouva nám umožňuje
šermovat dvakrát týdně, od 18 do 20 hodin. Ostatní činnost je nutno předem
dohodnout.

Období 2002–2012
Od roku 2002 bylo nutné řešit několik problémů, spojených s dlouholetou značně
redukovanou činností. Byla to hlavně otázka členské základny, jak stávající, tak nové
a také vyřešení trenérské základny. Díky návratu starších, původních členů a díky ná-
boru nových šermu oddaných členů se jednak rozrostla členská základna a za druhé
se členové Riegelu opět objevují na republikových i mezinárodních turnajích, kde
získávají cenné body.

Zatímco v roce 2002 chodilo na pravidelné tréninky pouze šest veteránů, má dnes
klub na čtyři desítky platících členů, z nichž většina je aktivních. Starají se o ně trenéři
Petr Anderle, Petr Jedlička, Leonid Křížek a Josef  Šolc. Od roku 2009 probíhají také
letní týdenní tréninkové semináře ve sportovním areálu Školy v přírodě Sklárna (ne-
daleko obce Žihle v západních Čechách.

Nezanedbatelnou stránkou života klubu jsou společenské akce. Největší byla beze-
sporu oslava 100letého výročí založení klubu (23. 11. 2002), které se účastnilo mnoho
desítek stávajících i bývalých členů a přátel z celé šermířské obce. Tato oslava, stejně
jako oslavy „kulatých“ narozenin členů se konala v restauraci MAT, jejíž majitelka
paní Jana Mattlachová je rovněž členkou klubu. Jiné oslavy, jako jsou vánoční večírky
a podobně, se každoročně konají v prostorách šermírny. ČŠK Riegel se rovněž
účastní ukázkami sportovního šermu setkání skupin historického šermu či exhibič-
ních ukázek nejrůznějších bojových umění.

Na tradici SHŠ M&B navázali členové Riegelu vystoupením v šermujícím komparsu
opery Dalibor, inscenované pod širým nebem v Divoké Šárce (4. 9. 2011). Informace
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o těchto akcích, jakož i rozsáhlý fotoarchiv lze nalézt na našich webových stránkách.

V posledních deseti letech klub začal postupně obnovovat členskou základnu. Po-
dařilo se přilákat zpět některé členy rozprchlé do jiných oddílů, avšak především byl
zahájen náborem nových členů. Náborových akcí bylo několik, ne vždy se však po-
dařilo nové členy udržet v klubu po delší čas, tak aby se projevilo trenérské působení.
I přes tyto dílčí nezdary se podařilo vytvořit solidní jádro nových mladých šermířů,
kteří se s částečnými úspěchy účastní většiny domácích turnajů ve všech zbraních. 

Na podzim 2008 přibyl ke stávajícím trenérům do klubu nový stálý trenér, Petr An-
derle. Je to syn dlouholetého člena Riegelu, Karla Anderleho, do značné míry ovliv-
něný tradicí výuky francouzské školy šermu, kterou v Čechách vyučoval Dominik
Riegel, mistr Vanderlind a později Dr. Jan Černohorský. Naši šermíři se tak v po-
sledních letech začali ukazovat i na kordových a fleretových turnajích, které jsme
ještě před pár lety vůbec neobsazovali (snad s výjimkou vlastního Peterova memo-
riálu). 

Naše nejstarší členy tyto úspěchy povzbudily do té míry, že i oni oprášili zbraně
a s úspěchem začali startovat ve veteránských soutěžích, a to s výtečnými výsledky.
Stejně jako jiné kluby se potýkáme s problémem odlivu aktivních členů v produktiv-
ním věku, kteří zakládají rodiny či studují v zahraničí. Avšak, na rozdíl od klubů
jiných jsou nám tito členové nadále věrní, platí klubové příspěvky a snaží se v maxi-
mální míře zapojit do klubové činnosti. Kromě již zmíněné výchovy nových šermířů
jsme se věrně uchýlili i k tradiční riegeliánské praxi „přetahování“ šermířů z jiných
oddílů. 
Největšího sportovního úspěchu jsme se v posledním desetiletí dočkali v podobě
nominace a startu Kláry Hanzlíkové na Mistrovství Evropy seniorů do 23 let, které
se konalo letos v Bratislavě. 
Srovnáme li tak dobu před deseti lety a nyní, můžeme směle říci, že náš klub začíná
opět navazovat na sportovní úspěchy let dávno minulých a začíná se zase prosazovat
v konkurenci ostatních klubů.

* * *
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Správu klubu vedl od jeho založení volený výbor,
v jehož čele se postupně vystřídali tito předsedové:

l. Bedřich Schejbal 1902–1904
2. JUDr. Karel Musil 1904–1906

1906–1908
4. Gabriel Wiesner 1908–1910
5. Jaroslav Tuček 1910–1921
6. Otto Kostar 1921–1922
7. MUDr. Joe Gruss 1922–1929
8. Otto Švorčík 1929–1951
9. Alois Sokol 1951–1954

10. Čestmír Čivrný 1954–1955
11. Dr. Jiří Klíma 1955–1957
12. Ing. Svatopluk Poljak 1957–1960
13. PhDr. Ivo Prokop 1960–1997
14. Mgr. František Janda 1997–1998
15. Petr Jedlička 1998–dosud

Použitá literatura:
–: Pořádek šermířův, Praha 1597, Archiv Hl. m. Prahy
Klika, J. (ed.): Ročenka Českého šermířského svazu, Praha 1940
Novotný, Antonín: Staropražské variace, Orbis, Praha 1958
Prokop, Ivo: 100 let ČŠK Riegel 1902–2002, Elka Press, Praha 2002

Tuček, Jaroslav: Pražští šermíři a mistři šermu, Otto Girgal v Praze 1927
Tyrš, Miroslav: Základové tělocviku, I. L. Kober v Praze, 1873
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 3. JUDr. Ladislav Šourek



OBRAZOVÁ ČÁST

Poznámka redakce: Následující fotografie jsou z archivu ČŠK Riegel, ty novější
potom autorskými díly současných členů klubu. Protože u většiny snímků neznáme
autora, neuvádíme jména tvůrců ani u těch fotografií, jejichž autor je známý.
Archaicky znějící popisky u starších fotografií jsou autentické, opsané ze zadní strany
snímku. 

19

Rocenka 110  11.6.2012  11:26  Stránka 19



20

Poručík Dominik Riegel, čestný
předseda klubu, trenér a majitel

šer mířské školy.

Bedřich Schejbal, předseda klubu
1902–1904, člen šavlového družstva

na OH 1908 v Londýně (3. místo).

JUDr. Karel Musil,
předseda 1904–1906.

JUDr. Ladislav Šourek – předseda
klubu 1906–1908.
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Gabriel Wiesner –
předseda klubu 1908 –1910.

Jaroslav Tuček – úč. řed. magistr. –
předseda klubu 1910–1921 – člen
3. šavlového družstva na OH 1908

v Londýně.

Otto Kostar – předseda klubu
1921–1922.

Prof. MUDr. Joe Gruss – gynekolog –
předseda klubu 1922–1929, předseda

Čs. olympijského výboru – člen
mezinárodního OV.
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Adam rytíř Sokolowski, poslední asis-
tent Královské zemské české stavov-

ské šermírny (1904–1914), trenér
klubu 1915–193?, zemřel 1951.

Antonio Scano – mistr šermu – druhý
mistr ČŠK Riegel – zemřel v Praze
někdy ve dvacátých letech 20. stol.

Foresto Paoli jr. – mistr šermu,
asistent mistra Orazia Santelliho, mistr

ČŠK Riegel 1909–1915.
Orazio Santelli, mistr šermu

ČŠK Riegel 1902–1909.
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Jeho Jasnost Alexandr Thurn-Taxis,
protektor klubu od roku 1903.

Major František Dvořák z Českých
Budějovic, zasloužilý šermíř – mistr

klubu ve 20. a 30. letech,
zemřel 30. 12. 1939.

Utkání Riegelu s WAC Vídeň. Vítězné mužstvo ČŠK Riegel v Praze.
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Dámské assaut [volný šerm] ve škole učitele Foresta Paoliho. Český svět,
13. ledna 1911.

Fotografie anonymní žákyně s anonymním mistrem, zajímavá
dobovou dámskou sportovní módou. Podle stylu konec 19. století. Retušovaná

zvětšenina ze značně poškozené skleněné fotogafické desky.
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Šampionát Království Českého, rok jsme bohužel nedohledali. Mladší šermíři
jistě dokáží přečíst jména účastníků, starší nechť si vezmou lupu.
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Účastníci šermířské
akademie (1886).

Kresba Josef
Mukařovský. (Viz
take kresba na
zadní straně

obálky). Co se týče
popisku, platí

poznámka
u předchozí

ilustrace. 

Architekt
Rudolf

Vanderlind, mistr
šermu, význačný

představitel
francouzské

školy.
I tato

fotografie
byla zvětšena ze
skleněné desky.
Autor bohužel

neznámý.
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Šermíři ČŠK Riegel na OH v Antverpách 1920. Zleva J. Jungmann, O. Švorčík,
Dr. Mikala, mjr. Dvořák, J. Tuček, Javůrek, dr. Gruss, Dr. Černohorský

a Ing. Vávra.

České šavlové družstvo na OH ve Stockoholmu 1912. Na rubu fotografie jsou
jména: Bárta, Pfeiffer, Švorčík, Čipera, Goppold (třetí zprava). Družstvo se

umístilo jako čtvrté. Dalšími členy byli Javůrek a Kříž.
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Československé fleretové družstvo na Mistrovství světa v Piešťanech 1938.

Valná hromada Riegelu 1937.
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Členové riegeliánské skupiny historického šermu Mušketýři & Bandité pózují na
nádvoří Vojenského historického muze pro novináře. Asi 1960.

Členové skupiny Mušketýři & Bandité Josef Šolc (vlevo) a Karel Anderle na
Vyšehradě v létě 1986.
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Funkcionalistická šermírna ČŠK Riegel v Jungmannově ulici, v paláci Báňské
a hutní společnosti postaveném v roce 1930. Arch. Josef Karel Říha.

Členové ČŠK Riegel na turnaji v Českých
Budějovicích 1968. Zleva H. Dvořák,

J. Šolc, I. Prokop (předseda klubu
1960–97), T. Olexa, P. Vlasák, P. Port.

Dlouholetý reprezentant
Riegelu dr. Vratislav Janda,

několikanásobný mistr ČSR ve
fleretu a kordu jednotlivců.
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František Koukal a dr. Bořivoj Bidlo na
palubě Aurory v Leningradu, 1975.

Pplk. jezdectva Eduard Wagner
(1905–1984), historik, autor myšlenky

historického šermu a poradce SHŠ
Mušketýři & Bandité.

Josef Jungmann (1888 –1982), nestor
čs. šermu, účastník čtyř olympiád,
mnohonásobný mistr ČSR v šavli

i v kordu, vzácný člověk.

JUDr. Bořivoj Bidlo (*1926), nejstarší
aktivní člen Riegelu, úspěšný repre-
zentant, rozhodčí, trenér, funkcionář,

báječný kamarád.
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Soustředění čs. šermířské reprezentace s trenéry v Popradu před OH 1976
v Montrealu. V horní řadě trenéři Riegelu: první zleva dr. B. Bidlo, čtvrtý zprava

J. Vršecký, druhý zprava J. Tajbl.

Oslava 75. narozenin Josefa Šolce, dosud aktivního šermíře a dlouholetého
reprezentanta ČŠK Riegel (2010). Dort předávají Jana a Zuzana Mattlachovy.
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64. ročník mezinárodního fleretového Peterova memoriálu (2008) pořádaného
na paměť Zdeňka Petera, člena Riegelu, který zahynul během pražského

povstání v květnu 1945. Vlevo Jan Procházka.

Členové Riegelu během soustředění v srpnu 2009 ve Sklárně. Dolní řada zleva
A. Špačková, K. Bednaříková, S. Polaková, K. Holendová, K. Hellebrandt.

Horní řada zleva L. Křížek, F. Niček, P. Beran, P. Kubiš, P. Anderle.
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Trénink cestou z turnaje v Brně, 19.4. 2010. Aktéři si přejí zůstat v anonymitě. 

Ukázka sportovního šermu bodákem během přehlídky historického
a sportovního šermu SWORD FEST (2010). Vlevo L. Křížek, vpravo J. Šolc.
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Šavloví reprezentanti Riegelu na turnaji v Houštce (2010). Zleva Petr Kubiš,
Martin Nožička, Štěpán Krejčí, Pavel Beran.

Trénink v Riegelu 15. července 2010. První řada zleva Elena Pomesano,
Giovanni Loddetti (naši italští hosté), Markéta Jandová, Tomáš Skorkovský.

Stojící zleva Petr Kubiš, Klára Holendová, Pavel Beran, Štěpán Krejčí.
Hlavy řezal fotograf, nikoliv typograf.
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Dlouholetý člen ČŠK Riegel a zasloužilý funkcionář, Ing. Jiří Peter (*1919)
v roce 2010 během Peterova memoriálu, pořádaného na počest jeho bratra.

Vpravo Alena Olexová (roz. Totušková), bývalá reprezentantka Riegelu.

Předseda ČŠK Riegel Petr Jedlička předává ceny vítězům Peterova memoriálu
(2010).
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Členové ČŠK Riegel jako šermířský kompars v rámci inscenace opery Dalibor
pod širým nebem v Divoké Šárce v roce 2011.

Ondřej Mráček na šavlovém turnaji Svatého Václava v Houštce
24. 9. 2011. V kategorii kadetů skončil šestý.
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Tři veteráni (zleva doprava): Josef Šolc druhý ve fleretu na turnaji veteránů
Klokaní kapsa 2011. Leonid Křížek a Michal Šolc, každý třetí ve své kategorii

šavle, I. mistrovství veteránů České republiky, Zlín 2012.

Klára Hanzlíková 5. a Pavel Beran
10. v šermu šavlí na mezinárodním

Rakouském akademickém mistrovství
ve Vídni 21. ledna 2012.

Trenér Petr Anderle s nejmladším
členem Riegelu, desetiletým

Tadeášem Jůnem.
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Společná fotografie z vánočního večírku v šermírně Riegelu 8. 12. 2011. Sedící
kolega šermíř, primátor Prahy MUDr. Bohuslav Svoboda.

Společná fotografie členů ČŠK Riegel během tréninku 5. června 2012.
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110. výročí
Českého šermířského klubu Riegel

TJ Baník Praha
1902–2012

Použity texty z citovaných publikací,
které doplnili Petr Jedlička, Leonid Křížek a Petr Kubiš.

Fotografie archiv ČŠK Riegel a členové.
Na přední straně obálky horní řada zleva npor. D. Riegel, G. Goppold,

druhá řada zleva J. Chalupová, P. Jedlička a tři grácie, J. Jungmann.

Typografie L. Křížek.
Technická spolupráce Pavel Beran.

Vytiskla tiskárna TIGIS, spol. s r. o. v červnu 2012.

Účelový tisk.

Neprodejné.

http://riegel.militaria.cz

Palác Báňské a hutní společnosti, sídlo ČŠK Riegel od roku 1930
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