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ABSTRAKT 

 
 
Název:  Historie šermířského klubu ČŠK RIEGEL  

  History of The Czech fencing club RIEGEL  

 

 

 

Cíl práce:  Sepsat chronologickou historii 1.českého šermířského klubu, kde budou 

zaznamenána veškerá důležitá fakta, úspěchy i neúspěchy, čestní členové,  předsedové  a 

mistři  sportu.  Zároveň uvést organizování klubu, prostory, kde se šermovalo a společně 

s tím i  jiné zajímavosti z oblasti společenského života v klubu, s nimiž jsem byl seznámen. 

 

 

 

Metoda:  Většinu informací jsem  získal  z publikací, výtisků a časopisů  v knihovně 

šermířského klubu Riegel, kde mají v arších seskupenu historii rok od roku. Využil jsem i  

ročenky a výroční zprávy,  kde byly zaznamenány významné  mezníky v historii klubu. 

Dále jsem využíval  publikace získané na Českém šermířském svazu a publikace, které se 

věnují sportovnímu šermu obecně. 

 

 

 

Výsledek:  Výsledkem je ucelená historie klubu ČŠK Riegel 

 

 

 

Klíčová slova: Sportovní šerm, historie , Český  šermířský  klub Riegel  
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Úvod 

Již několik let se pohybuji v prostředí vrcholového sportu – sportovního šermu. 

Tedy disciplíně, která  ani jednou nechyběla v programu Letních olympijských her. Tento 

krásný sport je jakýmsi moderním pojetím šermu historického. Přesto naprosto odlišný. 

Ačkoliv je rozšířen téměř po celém světě a získává si nezadržitelně oblibu stále ve více 

zemích, v České republice jako by se zájem o tento sport ubíral směrem opačným. S touto 

skutečností se jako aktivní šermíř a reprezentant ČR nerad smiřuji, a proto bych rád touto 

prací alespoň maličkou měrou přispěl k zvýšení jeho popularity.   

V současné době je v mezinárodní šermířské federaci  FIE (Federation 

internationale d´escrime)  zaregistrováno 129 států  a o to zajímavější a překvapivější je  ta 

skutečnost, že zástupci Českého šermířského klubu Riegel byli jedni z 9 států, kteří se roce 

1913 zasloužili o vznik této federace. A to už samo o sobě zasluhuje pozornost. Zdá se to 

být až neskutečné, ale tento klub si po celých 107 let udržel svou existenci a ne náhodou je 

tedy nejdéle fungujícím klubem na území českého státu. Jedná se o klub, který vychoval 

několik vynikajících reprezentantů a medailistů z MS i OH. Přestože tento klub má 

v současné době jen několik členů, dříve patřil ke špičce a chloubě českého šermu. Existuje 

však  dodnes, proto jsem se rozhodl sepsat jeho historii.  

Osobně jsem se seznámil s jedním jeho členem a pamětníkem, panem Josefem 

Šolcem, který mne nadchl nejen svým přístupem a zájmem o historii, ale současně mi 

dovolil nahlédnout do neuvěřitelně bohaté knihovny, která se nachází v současném 

působišti klubu v Jungmannově ulici v Praze 1. V této knihovně, kterou pan Šolc spravuje, 

jsem si vybral několik stěžejních publikací, z nichž jsem vycházel při  psaní této práce. 

Jedná se především o  JUNGMANN, J., PETER. J., PROKOP, I.: 70 let ČŠK Riegel – TJ 

Baník Praha1; PROKOP, I. a kol.: 80 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 19822; 

ŠOLC, J. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 20023. 

Dále jsem využíval chronologicky uspořádaná, v šanonech založená data, které 

právě pan Šolc stále rozšiřuje a doplňuje.  Bohužel v těchto případech se málokdy podařilo 

zjistit pramen literatury, tudíž v textu budu odkazovat na archiv a alespoň rok, kde jsem 

danou informaci získal. V několika případech se mi podařilo údaje zapsané ve výročních 

                                                           
1  JUNGMANN, J., PETER. J., PROKOP, I.: 70 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 –  

1972. Praha : Vlastním nákladem, 1972 
2  PROKOP, I. a kol.: 80 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 1982. Praha : Vlastním nákladem,    
  1982 
3  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,    

2002 
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publikacích nalézt i v archivu, a tak odkazuji na oba prameny, kde jsem je získal.  

V knihovně jsem našel i výsledky turnajů, kterých se členové klubu zúčastňovali a také 

fotografie a olympijské průkazy, které jsem považoval za cennou vzpomínku. Se svolením 

pana  Šolce ty nejzajímavější fotografie taktéž uvádím.  

Zklamáním pro mne byla návštěva Českého šermířského svazu v Sámově ulici 

v Praze, kde jsem očekával zisk dalších cenných informací a  ověření výsledků turnajů. 

Bohužel zásoba informací nebyla taková, jakou jsem si představoval. Spokojit jsem se tedy 

musel se zápisy z valných hromad z posledních let a alespoň s publikacemi, kde však autor 

nebyl uveden. -: 60 let organizovaného  šermu v Československé socialistické republice 

1913 – 19734; -: 75 let šermu na území našeho státu5; -: 80 let šermu na území našeho 

státu6. Další informace jsem získal z knihy VINCENC, J.: Stručná historie šermu7. A  

samozřejmě z internetu, jenž je uvedena v seznamu literatury. V neposlední řadě jsem pro 

správnost historie československé tělesné kultury využil J.KOESSL, J. ŠTUMBAUER, M. 

WAIC : Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 8 

Je třeba uvést, že dnes je celý název klubu TJ Baník Praha - Český šermířský klub 

Riegel, neboť od roku 1955 je TJ Baník Praha jeho nadřízeným orgánem. V historii  však 

měl klub i jiné nadřízené orgány, název ČŠK RIEGEL se však nikdy nezměnil, proto 

v textu uvádím vždy právě tuto zkrácenou verzi. V Příloze je pak uveden přehled s názvem 

a místem, kde klub po dobu své existence působil. 

Vybral jsem si toto téma, neboť mi přijde velice zajímavé seznámit se s historií 

jednoho z nejstarších sportovních klubů nejen v Praze, ale i na českém území. Snažil jsem 

se  o co možná nejpodrobnější a zároveň nejpřehlednější ucelení jeho dějin a vytvořit tak 

práci, která si najde místo nejen v klubovém archivu ČŠK Riegel, ale poslouží třeba jako 

inspirace i v jiných, ne jen šermířských klubech.  

 Nepředpokládám, že tato práce zvýší popularitu tohoto krásného sportu v Čechách, 

přesto pevně doufám, že alespoň někdo dokáže ocenit, jak důležitou roli český šerm, 

zastoupený klubem ČŠK Riegel, ve světě  sehrál. 

                                                           
4  -: 60 let organizovaného  šermu v Československé socialistické republice 1913 - 1973. Praha :  

Čs.šermířský svaz, 1973 
5  -: 75 let šermu na území našeho státu. Praha : Šermířský svaz ÚV ČSTV, 1983 
6  -: 80 let šermu na území našeho státu. Praha : Sportpropag, 1983 
7  VINCENC, J.: Stručná historie šermu. Praha : Elka Press, 2000  
8  J.KOESSL, J. ŠTUMBAUER, M. WAIC : Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha:  

Univerzita Karlova v Praze, 2004 
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Sportovní šerm  

Sportovní šerm je úpolová sportovní disciplína tzn. zápolení, při němž soupeři 

překonávají živou sílu protivníka sečnými nebo bodnými zbraněmi.9 Ve sportovním šermu 

se bojuje fleretem, kordem a šavlí. Původně šermovali jen muži všemi novodobými 

sportovními zbraněmi (fleret, kord, šavle) a ženy jen fleretem. Od roku 1989 se přidal šerm 

kordem žen a od roku 1998 i šerm šavlí žen. Fleretem a kordem (bodné zbraně) může 

šermíř soupeře zasáhnout jen hrotem, u šavle(sečnobodná zbraň) platí zásahy jak hrotem, 

tak celým ostřím. Platná zásahová plocha je u fleretu trup, u kordu celé tělo a u šavle horní 

část těla od pasu nahoru včetně hlavy. Zápasí se na planši o rozměrech 1,5 - 2 x 14 metrů. 

Předepsané je speciální oblečení s maskou. Registrace zásahů je  elektrickým přístrojem, 

který byl v Čechách poprvé předveden v roce 1934. Soutěže se pořádají pro jednotlivce a 

tříčlenná družstva s 1 náhradníkem. Od roku 1920 se koná každoročně Mistrovství ČR. 

Dříve jen v kategorii dospělých, dnes navíc i v kategorii junioři/ky (do 20 let), kadeti/ky 

(do 17 let), žáci/ky (do 15 let) a mladší žáci/ky (do 13 let).10 Šerm kordem je součástí 

moderního pětiboje.  

 

Počátky sportovního šermu v Čechách 

Historie šermu sahá až do starověku. Moderní šerm se vyvinul v románských 

zemích v 16. až 17. st. V padesátých letech 19. století bylo v Praze šermu vyučováno 

v královské české zemské stavovské šermírně.11 16. února roku 1862 byla založena 

Tělocvičná jednota Pražská (pozdější Sokol Pražský)12, v jejíchž stanovách bylo uvedeno, 

že „účelem jednoty jest, aby se pěstoval tělocvik společným cvičením, výlety, zpěvem a 

šermováním“13. První starosta Sokola Jindřich Fügner byl nadšeným přítelem šermu, stejně 

jako náčelník pražské jednoty dr. Miroslav Tyrš, jenž vydal Šermířské názvosloví 

německo-české 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 

                                                           
9  Dostupné na [http://cs.wikipedia.org/wiki/Sportovn%C3%AD_%C5%A1erm] 11.4.2009 
10  Dostupné na [http://www.czechfencing.com/czech/history.php/] 10.5.2009 
11  VINCENC, J.: Stručná historie šermu. Praha : Elka Press, 2000, s.52.  
12     J.KOESSL, J. ŠTUMBAUER, M. WAIC : Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha:   
       Univerzita Karlova v Praze, 2004, s. 108. 
13  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,     

2002, s. 9. 
Stanovy Pražské tělocvičné jednoty Sokol, 1862 
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paláci v Karlově ulici.14 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“.15 

Dne 20. dubna se v konviktském sále konala první česká šermířská akademie, jíž se 

účastnili Ladislav Pinkas, poručík D. Riegel (obr. 1), poručík 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.16 

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.17
  

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 vedený mistrem Riegelem „od Hergsella“a zřídil 

si vlastní šermírnu v bývalém Vratislavském paláci v Jilské ulici v němž šermu vyučoval 

Rudolf Vanderlind. Roku 1902 založili čeští členové Šermířského klubu Riegel Český 

šermířský klub, kterému z piety k zasloužilému učiteli bylo ponecháno jméno Riegel.18 

Tento ČŠK Riegel existuje dodnes a je nejstarším českým dosud existujícím šermířským 

klubem. V listopadu 1913 se zástupci ČŠK Riegel zúčastnili ustavujícího zasedání 

Mezinárodní šermířské federace FIE a ČŠK Riegel se tak stal jejím spoluzakladatelem.  

Po návratu ze zasedání založili zástupci českých šermířských klubů Český 

šermířský svaz, jehož nástupcem byl později Československý šermířský svaz a od roku 

1993 opět Český šermířský svaz. Mimo členství ve FIE je ČŠS členem i Evropské 

mezinárodní konfederace CEE. V současné době ČŠS sdružuje 39 šermířských oddílů a má 

                                                           
14  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,     

2002, s. 9.  
15  Národní listy 4.dubna 1886 
16  PROKOP, I.  tamtéž. 
17  TUČEK, J.: Pražští šermíři a mistři šermu. Praha : Otto Virval, 1927 
18  JUNGMANN, J., PETER. J., PROKOP, I.: 70 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 –  

1972. Praha : Vlastním nákladem, 1972, s. 5. 
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v evidenci více než 1.300 členů. Z toho je v Čechách 24 oddílů (v Praze je 14 oddílů) a na 

Moravě je 15 oddílů. Více než polovinu členské základny tvoří mladí šermíři do 20 let. 

Největšími oddíly jsou USK Praha (120 členů), Lokomotiva Karlovy Vary (95 členů), SC 

Praha (75 členů), Dukla Olomouc (69 členů) a Sokol Brno I. (65 členů). Tyto jmenované 

oddíly spolu s oddíly Šerm Ostrava, Sokol Dejvice, Slovácká Slávia Uherské Hradiště, 

Slavoj Litoměřice, VSK Humanita Praha a Sokol Bystřice n.P. jsou nejlepšími i ve 

výchově šermířů pro reprezentaci ČR.19  

 

 

 

 

 

Obr. 1 Poručík Dominik Riegel, Mistr Královské české zemské stavovské školy, 

 jehož jméno dodnes  nese klub ČŠK Riegel20 

 

                                                           
19  Dostupné na [http://www.czechfencing.com/czech/history.php/] 10.5.2009  
20  Archiv ČŠK Riegel - 1902 



 

 11

Vývoj klubu za Rakouska – Uherska (do roku 1918)  

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, který 

sídlil ve Vratislavském paláci v Jilské ulici. Němečtí členové ustavili převážně důstojnický 

Herrenfechtklub. V obou klubech působil italský mistr Orazio Santelli, jenž zavedl v Praze 

italskou školu.21 V té době málokdo tušil, že tak vznikl klub, jenž bude jedním 

z nejváženějších a nejlepších Evropě. 

Ustavení klubu a první klubové stanovy byly schváleny C.k. místodržitelstvím 

v Čechách pod č.j. 140 953 ze dne 22.července 1902.22 

V dobovém tisku vyšel 26. června 1902 následující článek: „Nový šermířský klub 

ustavil se v Praze a sice z bývalých členů mezinárodního klubu Riegel pod názvem Český 

šermířský klub Riegel. Za mistra šermířského podařilo se novému klubu získati vlašského 

mistra pana Orazio Santellia, stejně výborného učitele jako šermíře, jenž pěstovati bude 

v klubu školu vlašskou, šavlí i fleuretem. Místnosti klubové jsou v bývalé škole p. nadp. 

Dominika Riegela, v Poštovské ulici. Šermu vyučovati se bude třikráte týdně po dvou 

hodinách. Přihlášky přijímá a zodpovídá p.  Jar. Tuček…“.23 

Roku 1904 přesídlil ČŠK Riegel do místností v domě Na Studenci v Mikulandské 

ulici.  O čtyři roky později 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 bílou tabulí s nápisem „BOHEMIA“ . Mladá česká 

generace tak manifestovala národní uvědomění a svůj odpor k habsburské monarchii. 

Účastník těchto olympijských her a později předseda Československého šermířského svazu 

prof. dr. Josef Gruss na to vzpomínal v roce 1967 slovy: „Nechtěli jsme se hlásit ke 

starému mocnářství, byla to národní manifestace“. 24 V této výpravě byl i devětatřicetiletý 

                                                           
21  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,     

2002, s. 9. 
22  JUNGMANN, J., PETER. J., PROKOP, I.: 70 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 –  

1972. Praha : Vlastním nákladem, 1972, s. 11. 
23  Národní listy, 26.června 1902 
24   -: 60 let organizovaného  šermu v Československé socialistické republice 1913 - 1973. Praha :  
   Čs.šermířský svaz, 1973, s. 13. 
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šermíř Vilém Goppold z Lobsdorfu (1869 -  1943), vynikající český šavlista. Ten se 

probojoval v šavli do finále, kde obsadil 3. místo a získal bronzovou medaili. „Heroickým 

byl jeho souboj s převahou maďarských šermířů v šestičlenném finále v šermu šavlí 

jednotlivců. Jako jediný dovedl prorazit jejich hegemonii a vybojoval bronzovou medaili za 

Maďary Jenö Fuchsem a Bélou Zulawským.“ .25 

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 – všichni z ČŠK Riegel). Tyto medaile byly zároveň i první dvě 

olympijské medaile pro české sportovce vůbec. Goppold je získal ve svých devětatřiceti 

letech!26 Paradoxně to byly první a poslední šermířské medaile, které kdy česká výprava na 

OH získala.   Jsou uloženy v Muzeu tělesné výchovy. Z olympijského roku se v archivu 

Rieglu dochovala vizitka (obr.2), na níž je ručně napsaná Goppoldova londýnská adresa: 

59 Catheart Road, Redcliffe Gardens, St. Kensington, London SW a připsáno Prague 

(Bohemia). 

 

Obr.2 Vizitka Viléma Goppolda s adresou na OH 1908 v Londýně 27 

 

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.28 

                                                           
25  KOLÁŘ, František; a kolektiv. Kdo byl kdo – naši olympionici. Nakladatelství Libri, Praha 1999.  
  s. 109. 
26  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,     

2002, s. 11. 
27  Archiv ČŠK Riegel - 1908 
28  JUNGMANN, J.; a kol. 70 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 1972. Pra: vl. n, 1972, s. 11. 
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V těchto letech se v Praze v hotelu Central  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.29 

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 domácích 

šermířů a Belgičana Corneille. V dalších letech však byly championáty obsazovány silnou 

mezinárodní konkurencí. Nejúspěšnějším šermířem na všech championátech byl Vilém 

Goppold, jenž získal 3 první místa, 3 druhá a 2 třetí (obr. 3). Vynikajícími soupeři byli 

maďarští šermíři dr. Földes Deszö, Posta (pozdější olympijský vítěz v šavli v roce 1924), 

Maďaři dr. Tóth a 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.30 

 

 
Obr.3 Medailisté ČŠK Riegel z Championátů království Českého31 

 

 

                                                           
29  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,     

2002, s. 10. 
30  PROKOP, I.  tamtéž. 
31           KŘÍŽEK, L .: Bojová umění, Praha 2009, č.5.  

        Dostupné na [http://riegel.militaria.cz/clanek-detail.php?id=8] 24.6.2009 
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 Ve dnech 6.–18. července 1912 se Vilém  Goppold (obr. 4) zúčastnil V. Letních 

olympijských her ve Stockholmu (jako nejstarší ze 13 českých účastníků; bylo mu 43 let). 

Na hry se suverénně kvalifikoval s 16 vítězstvími a bez porážky. Během her, kterých se 

účastnili i jeho dva synové Karel a Vilém, také výborní šermíři, však už na medailové 

příčky nedosáhl. V šavli jednotlivců neprošel kvalifikací, družstvo kordistů  však přivedl 

do semifinále a družstvu šavlistů výrazně pomohl ke čtvrtému místu.32  

 V listopadu roku 1913 se konal v Gentu Mezinárodní šermířský kongres, který 

rozhodl o založení Mezinárodní šermířské federace (FIE). Jak již bylo v úvodu řečeno, 

tohoto kongresu se zúčastnili zástupci ČŠK Riegel pánové J. Tuček, a V. Vaníček, takže se 

ČŠK Riegel stal jedním ze spoluzakladatelů této federace. V příloze je uvedena tabulka  z 

oficiálních webových stránek mezinárodní šermířské federace www.fie.ch, kde vedle  

národních federací Německa, Belgie, Francie, Velké Británie, Holandska, Maďarska, 

Norska a Itálie, je uveden devátým zakládajícím členem právě  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).33 Dnes má FIE 129 členů.34  

 

  
Obr. 4 Vilém Goppold z Lobsdorfu 

                                                           
32  Dostupné na [http://riegel.militaria.cz/clanek-detail.php?id=2/] 24.6.2009 
33 PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  

2002 
34  Dostupné na [http://www.czechfencing.com/czech/history.php/] 10.5.2009 
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Před první světovou válkou vznikaly v Praze mnohé šermířské kluby, které však 

nepřečkaly   válečná léta. Byly jimi: 

 

• 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.35 

 

 

Válka ochromila činnost pražských šermířských klubů. Cizí mistři opustili Prahu, 

po vypuknutí války s Itálií byl mistr ČŠK Riegl Foresto Paoli internován a na jeho místo 

nastoupil mistr již dříve zrušené zemské šermírny Adam rytíř Sokolowski. ČŠK Riegel byl 

jediný pražský klub, který v letech 1914 až 1918 nepřerušil svoji činnost, a jehož členové 

nepřestali platit příspěvky ani v době, kdy byli na frontě v zákopech! Písemný styk s nimi 

udržoval tehdejší předseda Jaroslav Tuček.36 

                                                           
35  -: 60 let organizovaného  šermu v Československé socialistické republice 1913 - 1973. Praha :  

Čs.šermířský svaz, 1973, s. 15. 
36  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  

2002, s. 13. 
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Vývoj klubu za 1. republiky (1918 – 1938) 

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.37 

V červenci roku 1919 uspořádala americká armáda v Paříži takzvané 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.38  

Dne 6. července 1919 poslal Čipera na adresu ČŠK Riegelu 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.“39 

  

Na olympijských hrách v Paříži v roce 1924 získalo družstvo šavlistů (Jungmann, 

Opplt, Švorčík – všichni z ČŠK Riegel) 4. místo, za Itálií, Maďarskem a Holandskem.40  

  V roce 1926 byla uzavřena dohoda mezi kluby ČŠK Riegel 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.41 

Při příležitosti oslavy 25. výročí vzniku klubu ČŠK Riegel, tedy v roce 1927, 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.  

V červenci téhož roku uspořádal ČŠK Riegel turnaj o putovní pohár, věnovaný 

presidentem Masarykem. Turnaj se odehrál v hotelu Imperial v Karlových Varech za účasti 

Francouzů, Italů a Němců. Bylo to poprvé, kdy Němci po světové válce zkřížili své zbraně 

                                                           
37  -: 60 let organizovaného  šermu v Československé socialistické republice 1913 - 1973. Praha :  

Čs.šermířský svaz, 1973, S. 15 
38  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  

2002, s. 13. 
39   Archiv ČŠK Riegel - 1919 
40   JUNGMANN, J., PETER. J., PROKOP, I.: 70 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 1972. Praha  

: Vlastním nákladem, 1972, s. 21. 
41  PROKOP, I. . a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,   

2002, s. 14. 
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s Francouzi. Šermíři ČŠK Riegl 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.42 

Na olympijských hrách v Amsterodamu  roce 1928 se českoslovenští kordisté 

(Jungmann, Kříž, Dr. Tille. Dr. Černohorský, Beznoska – všichni ČŠK Riegel a Dr. 

Haken) umístili na 5. místě. 

 V Měšťanské Besedě šermoval ČŠK RIEGEL až do roku 1930. Od 1. září 1930 se 

přestěhoval do  Jungmannovy tř. č. 1 do druhého 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 Riegel bylo 

již v plánech počítáno se šermírnou a společenskými prostorami klubu. Kromě vlastní 

šermírny tu byl foyer, šatny s příslušenstvím a sprchy s malým bazénkem. Takže klub 

získal na tu dobu nejmodernější šermírnu ve střední Evropě. Všechny ostatní šermírny u 

nás jsou dodnes sály Sokola, eventuálně tělocvičny, až na výjimku, kterou je od roku 2005 

Centrum sportovního šermu SC Praha v Praze Letňanech. V  listopadu 1930 byla na oslavu 

zahájení provozu nové šermírny uspořádána Gala-akademie a assautový večírek, na němž 

se utkali Ital  Nedo Nadi, francouzský kordista Schmetz, Rakušan Brünner a Němec 

Böhme. 43  

V následujícím roce, tedy 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.44 

Velmi zajímavým a oblíbeným turnajem , který se konal od roku 1932 byl Turnaj 

nezvítězivších, takzvané „Padavky“, jenž se pořádal každoročně až do devadesátých let 

                                                           
42  JUNGMANN, J., PETER. J., PROKOP, I.: 70 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 1972. Praha  

: Vlastním nákladem, 1972, s. 21.  
43           KŘÍŽEK, L .: Bojová umění, Praha 2009, č.5. 
44  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  

2002, s. 14. 
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minulého století. Jak již z názvu vyplývá, turnaje se  mohli zúčastnit pouze ti závodníci, 

kteří nikdy žádný turnaj nevyhráli. Vítěz tohoto turnaje tak zde již nikdy nemohl opětovně 

startovat.45  

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.46 

Důležitým a technickým zdokonalením bylo zavedení elektrického registračního 

přístroje pro šerm kordem, který byl předveden v Praze roku 1934. Do té doby si šermíři 

namáčeli hroty svých zbraní do barvy a tři přihlížející rozhodčí určovali, který ze 

závodníků dosáhl dle pravidel zásahu jako první. S touto „vymožeností“ tak skončilo 

nekonečné dohadování o sporných zásazích.47 

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.48 

  Berlínské olympiády v nacistickém Německu  

v roce 1936 se z členů ČŠK Riegel zúčastnili Jungmann, 

Dr. Tille, A. Sokol, Dr. Frass, Dr. Vohryzek a Kakos. Na 

těchto, z politických důvodů, sporných hrách naši šermíři 

sice žádnou medaili nevybojovali, ale Josef Jungmann 

zde byl vyznamenán olympijským řádem.49  

 

 

Obr. 5. Olympijský průkaz m.s. J. Jungmanna v pro OH roku 1936 

Mnichově50 

                                                           
45  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  

2002, s. 14. 
46  JUNGMANN, J., PETER. J., PROKOP, I.: 70 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 1972. Praha  

: Vlastním nákladem, 1972, s. 22. 
47  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  

2002, s. 15. 
48  PROKOP, I.  tamtéž.  
49  PROKOP, I. tamtéž. 
50  Archiv ČŠK Riegel - 1936 
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Vývoj klubu v ČSR za 2. republiky (1938 – 1939) 

V roce 1938 pověřil kongres FIE uspořádáním mistrovství světa Československo, 

díky iniciativě Dr. Tilleho (obr.6) a Josefa Jungmanna. Z pověření českého šermířského 

svazu připravili tento veliký šermířský podnik členové Riegelu J. Jungmann a J. Klika, 

v technickém ředitelství zasedali Dr. Jehlička, Jungmann a Dr. Tille. Mistrovství světa bylo 

zahájeno 15. května 1938 ve slovenských Piešťanech za účasti Anglie, Belgie, 

Československa, Francie, Holandska, Itálie, Jugoslávie, Rumunska, Švédska a USA.51  

Na jediném Mistrovství Světa konaném na československém území se startovalo 

v těchto disciplínách: šavle muži, šavle muži družstva, kord muži, kordu muži družstva, 

fleret muži, fleret muži družstva, fleret ženy. 

Jednoznačně největšího a pro Československo i historicky nejcennějšího výsledku 

dosáhla fleretistka Marie Šedivá a Carmen Slabochová, která vyhrála zlatou, respektive 

stříbrnou medaily. Vynikající úroveň československých šermířek pak podtrhly ještě 

Hausteinová 4. místem a Dr.Věra Sajdová di Rosová (ČŠK Riegel) 6.místem.52 

 Další cenný kov pro Československo vybojovalo družstvo fleretistů, které získalo 

bronzovou medaili po výhře nad Rumunskem 10:6 (Frass 4 výhry, , Kakos 2 – oba ČŠK 

Riegel, Jesenský 3, Rybka 1). Lepší byli jen vítězové z Itálie a druzí Francouzi. Tyto dvě 

velmoci si pak rozdělily zbylé tituly mistrů světa v ostatních disciplínách a svoji suverenitu 

podtrhli ve fleretu mužů, kde mezi nejlepšími osmi byli čtyři Francouzi a čtyři Italové.53  

Za zmínku stojí i vynikající umístění československých šavlistů, kde 4.místo 

vybojoval Magyar a 7.místo Dr. Frass (ČŠK Riegel)54 

 

V konečné klasifikaci získala: 

1. Itálie 30 bodů 

2. Francie 19 bodů  

3. Československo 11 bodů. 

                                                           
51   JUNGMANN, J., PETER. J., PROKOP, I.: 70 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 1972. Praha:    
   Vlastním nákladem, 1972, s. 19.  
52    -: 60 let organizovaného  šermu v Československé socialistické republice 1913 - 1973. Praha :    
   Čs.šermířský svaz, 1973, s. 44. 
53  -: 60 let organizovaného  šermu v Československé socialistické republice 1913 - 1973. Praha :    
   Čs.šermířský svaz, 1973, s. 44.  
54  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  

2002, s. 15. 
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Po mnichovském diktátu a okleštění republiky začali jednat zástupci sportovních a 

tělovýchovných organizací o sjednocení naší tělovýchovy sportu. Výsledkem těchto 

jednání bylo 11.října 1938 vytvoření jednotného výboru československého všesportovního 

výboru.Koncem roku 1938 zasáhla do jednání o dalším sjednocení vláda. Ministerský 

předseda, Rudolf Beran, přišel se svým návrhem na sloučení všech organizací tělesné 

kultury. Tento vládní požadavek směřující k částečné fašizaci tělovýchovy začali zástupci 

všech korporací bojkotovat. Po okupaci českých zemí 15. března 1939 usilovali o 

jednotnou organizaci tělesné kultury také představitelé Národního souručenství – jediné 

legální strany v této době. Představitelé všech tělovýchovných, sportovních a skautských 

organizací tento projekt odmítli.55   

 

 

 

Obr. 6 Předseda Čs. Šermířského svazu  

Ing. Dr. Jan Tille  

zahajuje II. Mistrovství světa v Piešťanech 15. května 193856 

 

                                                           
55    J.KOESSL, J. ŠTUMBAUER, M. WAIC : Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha:  
  Univerzita Karlova v Praze, 2004, s.138. 
56  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,   

2002, s. 67. 
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Vývoj klubu v době Protektorátu Čechy a Morava (1939 – 1945) 

V březnu a dubnu 1939 se sešli zástupci říšského sportovního vůdce s představiteli 

českého sportu. Z těchto jednání vzešla zpráva o „Uspořádání sportovního života 

v protektorátu Čechy a Morava “. Zpráva rozlišovala nacionálně zaměřený Sokol a 

relativně nepolitické sportovní spolky. Vyslovila se pro další „samostatnost“ českého 

sportu jako „ventilu“ národních citů, který odvádí od dalších  politických akcí. Úřad 

říšského sportovního vůdce dokonce doporučil i sportovní styky mezi Čechy a Němci. 

Brzy však tolerantnost ze strany okupantů skončila a nacisté zakázali mezinárodní styky 

českých sportovců a všechny české tělovýchovné a sportovní spolky pečlivě kontrolovali a 

střežili.57 

 V letech 1939 – 45 získali členové ČŠK Riegel na mistrovstvích republiky 33 

medailí ve 4 disciplínách : 13 zlatých, 8 stříbrných a 12.58 

Dne 15. června 1943 umírá Vilém Goppold z Lobsdorfu, jediný šermířský 

medailista z LOH se dožil 74 let.59 Před válkou byla účast na LOH víceméně pravidlem; po 

válce se členové Riegelu účastnili olympiád v Londýně, Mnichově, Moskvě a Los 

Angeles, Goppoldova úspěchu však už dodnes žádný český šermíř nedosáhl. 

 Dva dny po jeho smrti  tlumočí předseda a jednatel Riegelu JUDr. Vilému 

Goppoldovi mladšímu „upřímnou soustrast nad úmrtím Vašeho pana otce, našeho 

dlouholetého člena, vynikajícího šermíře, jehož památka pro náš šerm a klub zůstane 

nehynoucí.“60 Téhož měsíce dochází do Riegelu poděkování obou bratrů Wilhelma a Karla 

(s manželkami) za projev účasti datované v Praze. Jak je vidno podle německé formy 

Vilémova jména, přihlásil se za války k Němcům. 

Od roku 1945 pořádá Riegel také vlastní šermířskou soutěž, Memoriál Zdeňka 

Petera, na paměť svého člena, který zahynul během květnového povstání 1945.61 

 

 

                                                           
57  J.KOESSL, J. ŠTUMBAUER, M. WAIC : Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha:  
  Univerzita Karlova v Praze, 2004, s.138. 
58  Archiv ČŠK Riegel 1939 - 1945 
59           KŘÍŽEK, L .: Bojová umění, Praha 2009, č.5. 
60  Dostupné na [http://www.militaria.cz/cz/clanky/bojove-umeni/vilem-goppold-z-lobsdorfu.html] 

24.6.2009 
61  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  

2002, s. 20. 
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Vývoj klubu v ČSR (1945 – 1960) 

Toto období ve vývoji československé kultury je charakterizován především 

hledáním a častým měněním organizační struktury, prosazováním často odlišných názorů a 

postojů jednotlivých tělovýchovných a sportovních organizací, politickými střety a 

následným podřízením československé tělesné kultury politice a ideologii KSČ a v globálu 

politice SSSR.62  

 Již 5. května 1945 se sešli zástupci pěti československých tělovýchovných a 

sportovních organizací (ČOS, Svazu DTJ, Junáka, Čs.všesportovního výboru FPT) a  

9. května vydali manifest ke sjednocení československé tělovýchovy. Vznikl Ú střední 

národní tělovýchovný výbor(ÚNTV), který měl sjednotit československou tělovýchovu na 

tzv. organickém principu, tj. do jediné jednotné tělovýchovné organizace. Ve městech a 

obcích, které také  na mnohých místech tělovýchovu sjednotily. Dne 2. září 1945 vydal 

ÚNTV prohlášení k sjednocení všech tělovýchovných a sportovních organizací do 

Tělovýchovného svazu Sokol., jehož ustavující sjezd byl plánován na 15. a 16. září 1945.63   

   Po 25. únoru 1948 dostaly události také v tělovýchově rychlý spád. Nyní již 

prakticky bez odporu mohli komunisté provést zásadní změny a zásahy do organizace 

tělesné kultury. Jen o dva dny později předsednictvo tzv. Ústředního akčního výboru 

Národní fronty direktivně rozhodlo, že jedninou tělovýchovnou organizací bude Sokol, a 

že do této organizace přejdou s majetkem a členskou základnou všechny tělovýchovné, 

sportovní a turistické svazy , spolky a kluby.64 

   Proto byl i ČŠK Riegel v roce 1948 začleněn jako celek do místní jednoty Sokola 

Pražského. Poněvadž jednota Sokola Pražského měla vlastní šermířský oddíl, nebylo 

sloučení obou oddílů z hlediska sportovního účelným ani únosným. Proto přešel klub ČŠK 

RIEGEL roku 1950 do Sokola Škoda Praha a s touto jednotou pak i měnil názvy na Sokol 

Smíchov Škoda a Spartak Škoda Smíchov.65 

V tomto roce se konalo se mezistátní utkání v kordu s Polskem, v němž za ČSR na-

stoupili J. Jungmann, jemuž bylo 62 let a Dr. Černohorský ve svých 52 letech. Oba 

                                                           
62  J.KOESSL, J. ŠTUMBAUER, M. WAIC : Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha:   
  Univerzita Karlova v Praze, 2004, s. 140. 
63  J.KOESSL, J. ŠTUMBAUER, M. WAIC : Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha:   
  Univerzita Karlova v Praze, 2004, s. 141. 
64  J.KOESSL, J. ŠTUMBAUER, M. WAIC : Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha:   
  Univerzita Karlova v Praze, 2004, s. 142. 
65  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  

2002, s. 19.  
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dokázali, že šermovat nezapomněli a přičinili se o vítězství československých barev.66 

1. června 1951 zemřel ve věku 75 let mistr šermu Adam rytíř Sokolowski.(obr. 7) 

Učitel šermu na Královské české zemské stavovské šermířské škole a dlouholetý trenér 

ČŠK Riegel.67 

Jan Sokol, funkcionář Československého šermířského svazu a především člen ČŠK 

Riegel, se v roce 1953 stal předsedou komise pro moderní pětiboj.68  

V budově bývalé Báňské a hutní společnosti v Jungmannově ulici č.1, tedy místě 

působiště klubu ČŠK Riegel, sídlilo ministerstvo paliv a energetiky, které  mělo velký 

zájem na získání úspěšného klubu. A tak  ČŠK Riegel 1. března 1955 přestoupil do oddílu 

TJ Baník Praha.69 

Dne 23.6.1955 byla zahájena první celorepubliková spartakiáda. Tato akce plynule 

navazovala na tradici sokolských sletů a byla zaměřena na propagaci komunismu. Této 

masové akce se zúčastnilo na jeden milión cvičenců, kterému přihlíželo na dva milióny 

diváků z celé republiky. Spartakiáda byla pojata jako vyvrcholení oslav desátého výročí 

osvobození republiky Rudou armádou. Zahájení bylo naplánováno na 26.2.1955 a jejíž 

součástí měly být i lyžařské závody, štafetové běhy a přebory v zimních sportech. Květen 

byl pak rezervován na okresní a krajské spartakiády. Komunistická strana přikládala 

spartakiádě velikou důležitost a tak není divu, že se o ní v letech 1954-1955 jednalo na 

dvanácti zasedáních nejvyšších stranických orgánech - Politbyru. Rozpočet byl schválen ve 

výši 45 miliónů korun výdajů s předpokládaným ziskem 26,5 miliónů korun.70 Na 

spartakiádě vystupovalo i několik stovek dospělých cvičenců oblečených v šermířských  

oblecích. Díky této akci bylo celé československé šermířské hnutí vybaveno maskami, 

dresy, rukavicemi, atd. na desítky let. Za zmínku stojí připomenout, že v tomto roce 1956 

stál elektrický kord stromečkový nebo francouzský dovezený z Maďarska 105 Kčs, šavlová 

čepel stála 22 Kčs, fleretová čepel se zárazníkem 60 Kčs a fleret pěší 33 Kčs.71 

Dne 20. prosince 1956 byl přijat zákon  č.60 Sb. O organizaci tělesné výchovy. 

V něm byly stanoveny principy organizace a řízení tělesné výchovy a sportu, které platily 

s menšími obměnami a opravami až do roku 1989. Klíčová úloha v řízení dobrovolné 

                                                           
66   PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  

2002, s. 21. 
67  PROKOP, I.  tamtéž 
68  PROKOP, I.  tamtéž 
69  Dostupné na [http://www.militaria.cz/cz/clanky/bojove-umeni/vilem-goppold-z-lobsdorfu.html] 

24.6.2009 
70  Dostupné na [http://www.edejiny.cz/1955-spartakiada/] 28.7.2009 
71  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  
  2002, s. 21. 
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tělesné výchovy a sportu byla svěřena nově ustanovené specifické společenské organizaci 

– Československému svazu tělesné výchovy (ČSTV).72 

Velmi úspěšným rokem byl pro ČŠK Riegel rok 1958, kdy na mistrovství republiky 

získal 3 tituly mistra republiky. V tomto roce byl pozoruhodný byl i Dvořákův memoriál, 

kde kord mužů  skončil taktéž velkým úspěchem: 1. Janda, 2. Cepák, 3. Čivrný, 4. Poljak, 

5. Bidlo, 8. Sitta. Bohužel tito závodníci své umění nemohli předvádět na zahraničních 

planších. Od války byl šerm zařazen mezi buržoazní sporty a styky se zahraniční 

konkurencí(samozřejmě vyjma komunistických států), byl téměř nemožný. Výjimkou bylo 

až mistrovství světa v Budapešti v roce 1959.73  

Tohoto mistrovství se z ČŠK Riegel 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. ČŠK Riegel uspořádal turistický zájezd na toto  

mistrovství, jehož se zúčastnili členové řady oddílů, kteří konečně po dlouhé době  mohli 

vidět velké osobnosti světového šermu.74 

 

Obr. 7 Učitel šermu na Královské české zemské stavovské šermířské škole  

a trenér ČŠK Riegel 1915 – 1937 mistr Sokolowski75 
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Vývoj klubu v ČSSR (1960 – 1990) 

K historii Riegelu patří neodmyslitelně jedna pozoruhodná událost. V roce 1960 

založili někteří členové pod vedením pplk. Wagnera a dr. Černohorského první 

československou skupinu historického šermu, nazvanou Mušketýři & Bandité. Skupina 

vystupovala doma i v cizině dlouhých 30 let a stála u zrodu specificky českého fenoménu, 

historického šermu. Jeden ze zakládajících členů, Josef Šolc, je dosud pokladníkem a 

archivářem klubu, jakož i aktivním šermířem.76 

V roce 1962 oslavoval ČŠK Riegel 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 (oba 

z ČŠK Riegel). Po turnaji se konala slavnostní šermířská akademie, na níž vystoupila 

oblíbená riegliánská skupina historického šermu Mušketýři & bandité a společná večeře, 

na níž se sešli pamětníci staré slávy Riegelu – Dr. Josef Gruss, arch. Říha, Alois Sokol, 

Josef Jungmann a. jiní se svými nástupci.77 

V roce 1963 se na ČŠK Riegel obrátil předseda západoněmeckého klubu Sester 

Fechterschaft pan Heinz Lebkücher, jenž znal kvality pražských šermířů  a hodlal jich 

využít jako sparing pro své svěřence. Československému šermu tak umožnil vycestovat  do 

západní Evropy. Po něm další výjezdy  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.78 

V červnu roku 1965 odjíždí družstvo Prahy (ČŠK Riegel a Slávia VŠ) do NSR. 

V Tauberbischofsheimu ženy zvítězily 11 : 5,  kordisté porazili hostitele 11 : 5. Tehdy ještě 

nikdo z českých šermířů netušil, že během několika let se z tohoto malého městečka stane 

Mekka šermířů, a že z  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.79 

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 
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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. V roce 

1968 pak byl Tomáši Olexovi udělen titul mistra sportu.80 

Rok 1969 znamená i v tělesné kultuře návrat k dogmatickým praktikám a byl 

počátkem tzv. konsolidačního úsilí KSČ. V dubnu 1969 byli odvoláni za svých funkcí 

významní státní a straniční činitelé v čele s Alexandrem Dubčekem. Jako jedna ze záminek 

k odvolání těchto funkcionářů sloužilo i tzv. „antisovětské“ vystoupení veřejnosti na 

Václavském náměstí po vítězství československého národního hokejového družstva nad 

reprezentanty SSSR na mistrovství světa 1969, při kterém došlo ke zdemolování afilace 

Aeroflotu v Praze. Akce však byl vyprovokována agenty StB. „Normalizační politiku KSČ 

plně podpořily v červnu 1969 ustavující sjezdy České tělovýchovné organizace a 

Slovenské tělovýchovné organizace.81 

Ještě v dubnu roku 1969 se po dlouhé době účastní Mistrovství světa juniorů 

v Janově i československá výprava. Z  členů ČŠK Riegel 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.82 

10. září 1969 odcestovali čs. šermíři na mistrovství světa do Ankary. Výpravu tvo-

řilo družstvo fleretistů a „rieglánka“ 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 československého  družstva nebyl šťastný, prohráli jsme s Maďarskem 12 : 4 a 

Francií 12 : 4. Olexa(ČŠK Riegel) v Ankaře onemocněl a vypadl v 1. kole. Rázová, jeho 

klubová kamarádka se probojovala mezi posledních 24.83 

V roce 1970 vyhlásil Československý šermířský svaz celoroční žebříček šermířů. 

„Riegliáni“ T. Olexa a R. Ječmínek obsadili první místa ve svých zbraních. Nejlepším 

šermířem Československa byl vyhlášen Tomáš Olexa, který navíc získal cenu fair-play pro 
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tento rok.84 

V březnu soudcoval Dr. Prokop finále PMEZ v šermu fleretu žen a turnaj Martini 

v Turinu. Tyto soutěže soudcoval pak dalších deset let, díky pozvání italských pořadatelů.  

Mistrovství světa se konalo ve dnech 5. až 16. 7. 1971 ve Vídni. Na toto mistrovství světa 

byl z ČŠK Riegel FIE delegován jako rozhodčí Dr. Ivo Prokop. V historii česko-

slovenského šermu se tak stal prvním rozhodčím, kterého FIE delegovala na své náklady 

na mistrovství světa. A bylo to také poprvé, kdy československý rozhodčí soudcoval finále 

MS (kord).85 

V roce 1972 Dr. Prokop rozhodoval 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.86  

V roce 1972 měl 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.87 

Od roku 1971 však vrcholilo úsilí o normalizaci. Byl zpracován tzv. systém 

politickovýchovné práce v ČSTV a poučení z krizového vývoje tělovýchovné organizace 

v uplynulém období vycházející plně ze základního dokumentu normalizátorů Poučení 

z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Vládnoucí garnitura 

v tomto období chápala především vrcholový sport a státní reprezentaci jako jednu z mála 

oblastí, ve kterém je možno rovnocenně soutěžit s nejvyspělejšími státy světa. V roce 1973 

byl stanoven rozsah odpovědnosti ČSTV, SSM, ROH, Svazarmu, ministerstev školství, 

MNO, FMV a dalších resortů „na rozvoji socialistické tělesné výchovy a sportu“.88 

Když se členové klubu v roce 1973  sešli při oslavách sedmdesátého výročí 

založení klubu, nikdo z nich netušil, že budoucí léta proběhnou ve znamení bojů za udržení 

existence tohoto prvního českého šermířského klubu. Neúspěch českých sportovců na OH 

v Mnichově v roce 1972 měl totiž za následek přijetí usnesení o zabezpečení vrcholového 

sportu. To v praxi znamenalo odchod nejlepších závodníků do střediska. Tato skutečnost 

zasadila ČŠK Riegel první vážnou ránu. Výbor stál před téměř neřešitelnou situací, jak a 

                                                           
84  JUNGMANN, J., PETER. J., PROKOP, I.: 70 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 1972. Praha  

: Vlastním nákladem, 1972, s. 31. 
85  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  
  2002, s. 28. 
86  Šolc tamtéž. 
87  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  
  2002, s. 19. 
88  J.KOESSL, J. ŠTUMBAUER, M. WAIC : Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: 
     Univerzita Karlova v Praze, 2004, s. 151. 
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kým obsadit mistrovství republiky družstev i jednotlivců, koho poslat na žebříčkové 

soutěže a ostatní závody. Bylo jasné, že jediným řešením bylo orientovat se na výchovu 

nováčků a mladých šermířů. Proto se trenéři pustili do práce v tomto směru. Dosáhli 

poměrně dobrých výsledků, dokonce vyhráli i soutěž práce s mládeží, ale pak bylo zřízeno 

tréninkové středisko mládeže  a byli opět tam, kde  nechtěli být. Navíc, opory oddílu Ing. 

Petr Olexa, E. Hlinská, Dr. Janda, Krechler aj. postupně zanechávali aktivní činnosti.89 

V roce 1975 se závodnice ČŠK Riegel Bidlová stává členkou reprezentačního 

družstva a v soutěži o deset nejlepších šermířů se umístila na 6. místě. V dlouhodobé 

soutěži oddílů v práci s mládeží za uplynulých osm let pak byl ČŠK Riegel klasifikován na 

prvním místě.90 

Začátkem osmdesátých let se do československé šermířské špičky probojovalo 

několik závodníků a závodnic z  ČŠK Riegel, kteří na přeborech ČSR a mistrovstvích 

ČSSR dosáhli mimořádných výsledků . Byli jimi Bidlová, Totušková, Cavalieri, Mašatová, 

z chlapců je třeba uvést Schillera a Ambrože a dva výborné šavlisty Andrejska a Peštu.91 

Roku 1980 se konalo mistrovství světa juniorů v Benátkách. Nadějného šermíře 

Oldřicha Kubištu doprovázel jako trenér Dr. Bidlo z ČŠK Riegel. Výsledkem jejich 

spolupráce byla Kubištova zlatá medaile, první v historii mistrovství světa juniorů.92  

Na olympijské hry v Moskvě v roce 1980  delegovala  FIE Dr. Prokopa, taktéž 

člena  ČŠK Riegel, který ve finále soutěže družstev fleretu žen SSSR–Francie 

nekompromisně trestal sovětské závodnice za nedovolené používání neozbrojené paže. To 

od českého rozhodčího vyžadovalo v době normalizace a na území tehdejšího SSSR i 

velký kus odvahy.  Francie v tomto finále nakonec zvítězila. Kromě fleretu zde rozhodoval 

semifinále v šavli jednotlivců a kord družstev. Zřejmě dobře, poněvadž byl delegován i na 

OH 1984 v Los Angeles.93 
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V roce 1981–1982 byla druhou nejtvrdší ranou ztráta šermírny a klubovny, 

z níž byl ČŠK Riegel Úřadem vlády vystěhován. Prostory klubu, které byly vybaveny 

barem, saunou s bazénkem aj. se zalíbily pracovníkům Úřadu vlády. A tak pod záminkou 

obnovy kanalizačního řádu se sportovci museli vystěhovat. Část členů odešla do jiných 

oddílů a zbytek cvičil v šermírně Bohemians v Ostrovní ulici v Praze s kanceláří klubu  

v prostorách v jakémsi obchodu v pasáži budovy. Marné byly prosby, žádosti zástupců 

klubu. Veškerá jednání ztroskotala na otázce nutné „bezpečnosti“ vlády. A tak se z kdysi 

největšího československého klubu stal klub nejmenší. Během dalších měsíců museli 

„Riegliáni“ opustit i šermírnu Bohemians. Ale i za této situace si zajišťovali výcvik a účast 

na závodech těch několika členů, kteří jim zůstali věrni. Jejich  snahou bylo udržet oddíl 

při životě. Pořádali soutěže, včetně, od roku 1945 tradičního, Memoriálu Zdeňka Petery.  

Členové ČŠK Riegel 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 stále bojovali o šermírnu. Marně! Spor klub kontra vláda neměl šanci na výhru. 

Tehdejší předseda ÚV ČSTV dal od sporu ruce pryč a tak všechny prosby o intervenci ve 

prospěch klubu byly zbytečné.94 

A aby těch ran nebylo málo,umírá ve věku 94 let  nejlepší přítel, nestor česko-

slovenského šermu a vzácný člověk  ČŠK Riegel Josef Jungmann.  

Roku 1989 přišla sametová revoluce a všichni členové doufali, že se budou moci 

vrátit do klubu v Jungmannově ulici , který v této době stále zel prázdnotou. Došlo opět k 

řadě jednání. Opět bezúspěšně. Jako kdyby nebylo rozdílu 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, statisícovém nájemném, atd. 

Mnoho věcí bylo slíbeno, ale šermírna zůstala uzavřena a 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, kde v té době trénovali 

závodníci ČŠK Riegel se závodníky Bohemians, vrátily Voršilky (sestry několika 

katolických řeholních společenství95) a tělocvičnu šermířům již nepropůjčily96. 
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Vývoj klubu v ČSFR ( 1990 – 1992) 

Koncem roku 1990 došlo k dalším jednáním o hale v Jungmannově ulici(obr. 8), 

novým nájemníkem budovy se stalo Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho 

privatizaci. Slavnostním večerem ještě téhož roku se ČŠK Riegel vrátil do svých místností 

v budově Báňské a hutní společnosti v Jungmannově ulici a obnovil činnost. Radost z 

nových místností však trvala jen necelý rok. Poté totiž bylo pracovníky ministerstva 

sděleno, že roční nájemné bude 250 000Kč (!) plus  70 000 Kč měsíčně za služby. A to 

klub opět položilo.97 

Jedinou osobou, která stále věřila, že se do klubu zase vrátí, byl Petr Jedlička, který 

inicioval další jednání,nechával vypracovat plány na další rekonstrukci šermírny a 

ustavičně hledal osoby, které by mohly v jejich prospěch intervenovat. 

 

Vývoj klubu v České republice (od roku 1993) 

Po dlouhých jednání s novým uživatelem objektu, Ministerstvem pro správu 

národního majetku a jeho privatizaci, docílili členové klubu v roce 1993 znovuotevření 

šermírny.  Pronajímatel si však, přes slib symbolického nájmu l,– Kč ročně jako v 

minulosti, vymínil v nově uzavřené smlouvě hradit nájem formou investic.  To se zpočátku 

dařilo. Od ČSTV dostal klub příspěvek na stavební opravy a díky pochopení předsedy 

sněmovny Alexandra Dubčeka, získal klub vzduchotechnické zařízení jako náhradu za to, 

že jej kdysi Úřad vlády vyřadil z provozu a byl ochoten provést rekonstrukci zdevasto-

vaného areálu s tím, že vynaložené náklady budou zúčtovány jako nájemné. V tomto 

smyslu byla k 1. 1. 1994 uzavřena smlouva mezi zástupci TJ Baník Praha, nadřízeným 

orgánem ČŠK Riegel a Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci. V 

této situaci značně pomohl klubu VV ČSTV, zejména jeho předseda Ing. V. Srb. Ostatní 

práce, charakteru velkých úklidových prací, zajišťovali členové – šermíři. Celkově bylo 

vynaloženo 399 525 Kč,–98 

Znovuotevření šermírny bylo přivítáno příznivým ohlasem. Pro další činnost byly 

slíbeny i další finanční prostředky. Zůstalo však jen u slibů. Protože však členové nemohli 

dále investovat, vypověděla TJ Baník Praha, jejich nadřízený orgán, bez jakéhokoli vědomí 

nájemní smlouvu, která skončila 31. 7. 1996. Pravděpodobnou příčinou byla snaha 
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tehdejšího vedení jednoty, osamostatnit oddíl tenisu od ostatních sportů a pustit se s 

majetkem tenisového oddílu a potažmo s majetkem jednoty do podnikání.99 

Návrat do šermírny byl těžký. Dlouhá odmlka v činnosti měla negativní dopad na 

členskou základnu. Sotva se začalo, muselo se 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, spolupráci v zajištění nejen šermířského výcviku, ale i dalších 

sportovních disciplín, 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.100 

Protože jednání s pracovníky Ministerstva financí na různých úrovních nevedla k 

ničemu, byl v roce 1999 písemně osloven tehdejší ministr financí pan Mgr. Svoboda. 

Ministr pověřil vyřešením této „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 

byla zaznamenána 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 však nechtěli zástupci klubu připustit, neboť by to znamenalo úplnou 

zkázu šermírny. Dali si proto vypracovat oponentní plán rekonstrukce šermírny, který 

vypracoval architekt Jiří Smolík. Tento návrh byl, až na malé změny, realizován.101 

Opravy a rekonstrukce a prostor zařízení, financované Ministerstvem financí, 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 byl klub na začátku. Je třeba podotknout, že se pracovníci 

ještě před tím vrátili k myšlence nabídnuté spolupráce a vytvoření sportovního klubu. Dali 

si od zástupců klubu 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 
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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 

umožňuje šermovat 2x týdně, od 18 do 20 hod. Ostatní činnost je nutno předem 

dohodnout.102 

O 11 měsíců později, konkrétně 8. listopadu 2002 u příležitosti stého výročí 

založení klubu ČŠK Riegel,  sdělil předseda Mezinárodní šermířské federace FIE pan René 

Roch svým dopisem prezidentovi Českého šermířského svazu Mgr. Františku Jandovi 

udělení Zlaté medaile FIE Českému šermířskému klubu Riegel, jednomu z devíti 

zakladatelů FIE.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Původní vzhled šermírny v Jungmannově ulici v suterénu paláce Báňské a hutní společnosti (vlevo) a 

budova Báňské hutní společnosti dnes (vpravo)104 
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TRENÉŘI 

Obraz ČŠK Riegel 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. 

Prvním mistrem nově založeného klubu se stal Ital Orazio Santeli, který převzal 

šermírnu po mistru Riegelovi. Podle smlouvy platné od 1.října 1902 byl mistr povinen 

vyučovat třikrát týdně od 19 – 21h. Za to obdržel 1800 korun ročně splatných ve dvou 

splátkách v lednu a květnu. Za každého člena nad 60 obdržel mistr dalších 30 korun ročne. 

Na úpravu místností a sálu, používaných klubem, bylo mistru Santellimu vyplaceno 200 

korun jednou pro vždy.105  

Novým mistrem se stal asistent mistra Santelliho mist Paoli Foresto. S ním byla 

sjednána smlouva od 2. listopadu 1909. Mistr vyučoval šestkrát týdně od 19 – 21h. za 

1300korun ročně. Mistr Foresto vyučoval v klubu až do vypuknutí první světové války 

v roce 1914, kdy byl internován v zajateckém táboře v Kazenau.106 

Na jeho místo nastoupil v roce 1915 mistr tehdy zrušené Zemské šermírny Adam 

rytíř Sokolowski, který pak v ČŠK Riegel vyučoval po celou dobu války a byl jediným 

mistrem klubu až do roku 1923.107  

Roku 1923 angažoval ČŠK 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. 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.108 
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  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 ČŠK Riegel. Dr. Černohorský 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.109 V oddíle dále trénovali 

Miroslav Marschal, František Kafka, Karel Anderle a v těžkých letech po roce 1972 Josef 

Kříž, Pavel Vlasák, dr. Bořivoj Bidlo, Petr Jedlička a Zoša Jeníková.110 Nejnovějším 

trenérem je Petr Anderle, syn Karla Anderleho.     

 

Čestní členové, předsedové a funkcionáři  

V době, kdy ČŠK Riegel vznikl, bylo zvykem, že kluby měly své protektory z řad 

české šlechty. V roce 1904 se stal prvním protektorem kníže Alexan der Thurn-Taxis a po 

něm František hrabě Kinský. Oba byli čestnými členy, později k nim přibyl kníže 

Lobkowicz.111 Čestnou členkou ČŠK Riegel byla olympijská vítězka 1932 a mistryně světa 

ve fleretu 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. Bohužel 

se mi nepodařilo zjistit konkrétní důvod zvolení těchto čestných členů, domnívám se však, 

že těmto kulturním a sportovním velikánům, tak bylo učiněno za jejich příznivý vztah ke 

klubu.  V roce 1997 byl zvolen čestným presidentem klubu dr. Ivo Prokop.112 

                                                           
109  JUNGMANN, J., PETER. J., PROKOP, I.: 70 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 1972. Praha  
  : Vlastním nákladem, 1972, s. 20. 
110  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem, 
     2002, s.16. 
111  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem, 
     2002, s.17. 
112  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem, 
     2002, s.17 
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Správu klubu vedl volený výbor, v jehož čele se postupně vystřídali tito předsedové:113 

1.  Bedřich Schejbal  1902 – 1904 

2. Dr. Karel Musil  1904 – 1906 

3. Dr. Ladislav Šourek 1906 – 1908 

4. Gabriel Wiesner  1908 – 1910 

5. Jaroslav Tuček  1910 – 1921 

6. Otto Koster   1921 – 1922 

7. Dr. 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 

 

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 první světové válce:  

Dr. L. Petr, dlouholetý pokladník, který před smrtí věnoval RIEGLU své značné 

úspory, J. Tuček, archivář, 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 

 

                                                           
113    JUNGMANN, J., PETER. J., PROKOP, I.: 70 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 1972. Praha  
  : Vlastním nákladem, 1972, s. 15. 
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• Po druhé světové válce k nim přibyli a vystřídali je 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.114 

 

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, jenž 

působil i jako mezinárodní rozhodčí. Funkci mezinárodního rozhodčího měl také Dr. 

Čestmír Čivný, Josef Jungmann , Ing. Tomáš Olexa a  po dobu 25 let PhDr. Ing. Dr. 

Prokop CSc.115  

V roce 1994 nastupuje na světovou planš jako rozhodčí Mgr. František Janda, který 

řídí finálové zápasy na mistrovství světa kadetů, juniorů i seniorů a také na OH závody 

petibojařů.116 Navíc se stal členem komise FIE pro Public Relation. V červenci roku 2009 

byl na kongresu EFC v Plovdivu Mgr. František Janda zvolen novým prezidentem 

Evropské šermířské konfederace s převahou 33 hlasů (pouze 6 bylo proti). Je potěšitelné, 

že vedle tzv. malých federací mu veřejně deklarovaly podporu již před volbami šermířské 

velmoci jako např. Francie, Německo, Maďarsko, Rusko, Ukrajina, Polsko a další. Jedná 

se o největší diplomatický úspěch jak v historii českého tak i československého šermu od 

dob jeho vzniku.117 

 

Členem Mezinárodního olympijského výboru se po smrti Dr. Gutha-

Jarkovského(1861 – 1943) stal především lékař, ale také všestranný sportovec a šermíř Dr. 

                                                           
114  JUNGMANN, J., PETER. J., PROKOP, I.: 70 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 1972. Praha  
  : Vlastním nákladem, 1972, s. 20. 
115  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem, 

2002, s. 18. 
116  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem, 

2002, s. 19. 
117  Dostupné na [http://www.czechfencing.com/] 12.7.2009 
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Josef Gruss, jenž byl rovněž předsedou Československého olympijského výboru v letech 

1929 – 1951. V tomto výboru  zasedali, pochopitelně v různých volebních obdobích, 

členové ČŠK Riegel  J. Jungmann, Dr. J. Tille, O. Švorčík a A. Sokol.118 

Prvním předsedou reorganizovaného Československého šermířského svazu byl 

v roce 1920 zvolen Dr. J. Gruss, který funkci předal Dr. J. Říhovi v roce 1925. Z řad ČŠK 

Riegel po něm nastoupil roku 1937 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. V roce 2000 se prezidentem Českého šermířského svazu 

stal Mgr. František Janda.119   

Po roce 1968 pracovala ve svazových orgánech řada členů klubu ČŠK Riegel 

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.120 

 

Nelze opomenout, že 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 Antonín Dvořák, který 

pracoval v klubu až do konce sedmdesátých let.121 

 

 

 

                                                           
118  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem, 
   2002, s. 18. 
119  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem, 

2002, s. 19. 
120  PROKOP, I.  tamtéž. 
121  JUNGMANN, J., PETER. J., PROKOP, I.: 70 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 1972. Praha 
     : Vlastním nákladem, 1972, s. 17. 
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V KLUBU 

 

Je třeba říci, 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 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.122 

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 přivedl  Josef  Jungmann v roce 1933 z vinohradského Sokola. 

V období mezi oběma válkami bylo členstvo klubu obrazem tehdejší společnosti. 

Údajně se, podle pana I. Prokopa,  zde setkávali 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 přímo v místnostech klubu ČŠK Riegel. Důkazem tomu je tzv. „Klub 

Hovňousků“, jehož doživotním předsedou byl Josef Jungmann. Členem se pak mohl stát 

pouze ten šermíř, který získal titul mistra republiky. Na slavnostním večírku ho však 

čekalo seknutí plochou částí čepele na holou zadnici, razítko a smoking nesmoking, hození 

do bazénku, který v klubu ČŠK Riegel měli.123    

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 LU-ES. Až na ten frak byly staré zvyky 

zachovávány.124 

 
                                                           
122  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem, 
      2002, s.20. 
123   PROKOP, I.  tamtéž. 
124  PROKOP, I.  tamtéž. 
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Závěr 

Mnozí z nás si neumí představit, jak je  107 let v životě národa, společnosti nebo 

klubu dlouhá doba. Musíme si uvědomit, že  ČŠK Riegel vznikl na přelomu století, tedy 

ještě za Rakouska-Uherska. V době se ale v pozadí slávy a radosti 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. 

Po skončení První světové války se zdálo, že bude na zemi opět krásně. Přešla 

krize, začalo se  jezdit se na mistrovství světa a olympijské hry, ale to vše trvalo pouhých 

dvacet let. Poté nastala okupace republiky nacistickým Německem, útlak, norimberské 

zákony. Ani tomu se šermíři ČŠK Riegel nevyhnuli. Žili na lístky, chodili šermovat, čas od 

času někdo z nich zmizel. Buď do koncentračního tábora nebo do ilegality a čekalo se na 

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. Nazírání na šerm se 

změnilo, od feudálního sportu k buržoaznímu. Přesto šermíři chodili stále šermovat. Opět 

čas od času někdo z nich zmizel, nejčastěji do zahraničí, na Západ. Nastala nepříjemná 

doba pro všechny šermíře, která trvala až do roku 1968. Teprve od této doby se opět mohly 

pořádat mezinárodní turnaje, jezdilo se dokonce na mistrovství světa a olympijské hry. 

Sport byl podporován státními orgány. A tak se dobře dařilo i ČŠK Riegel, ale pouze do 

okamžiku, kdy se prostory klubu zalíbily pracovníkům Úřadu vlády. Přišel den, kdy padla 

diktatura, ale pro šermíře se nic nezměnilo. I demokraté vyžadovali vybavení, které se 

v klubu nacházelo, chtěli pronajímat a vydělávat peníze do státního rozpočtu, ale to se jim 

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“ u nás není žádný rozdíl. 

Na začátku nového století se zdálo se, že klub  bude fungovat jako klub důchodců. 

Postupně se však začali vracet někteří dřívější členové a konečně se začal nesměle 

provádět i nábor nováčků. V současné době má klub přes padesát „papírových“ členů, z 

nichž zhruba polovina je aktivních. Věkový průměr se výrazně snížil, mladí šermíři ve 

věku 12–28 let výrazně převažují. A co je nejdůležitější, účastní se šermířských turnajů se 
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stále lepšími výsledky. Takže šermířský klub Riegel vkročil do druhého století své 

existence úspěšně. Proč by neměl vydržet dalších 100 let ?! 
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Resumé 

In my work I tried to write a comprehensive history of the oldest Czech fencing 

club Riegel, which was founded already in 1902 and moreover is one of the nine founders 

of the International Fencing Federation FIE.  

For several years I´m moving in top-level sport - the sport of fencing. Although this 

sport extended almost around the world and receives the unstoppable popularity remains in 

several countries, the Czech Republic as the interest in the sport went the opposite 

direction. With this fact as a swordsman and an active representative of The Czech 

Republic I can not agree, and therefore I would like this work at least a little contributed to 

increase his popularity. 

I tried on as many details as possible, while the completion of most history ČŠK 

Riegel and create a work that you will find a place not only in the club archives, but will be 

as an inspiration for other, not just fencing clubs. 
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Příloha  
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125   Dostupné na [http://www.fie.ch/Fencing/History.aspx] 
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PŘEHLED NÁZVŮ A MÍSTA PŮSOBIŠTĚ ČŠK RIEGEL 

 

1902 - 1904  ČŠK Riegel 

  Poštovská ulice (dnes Karolíny Světlé), Praha 

 

1904 - 1909  ČŠK Riegel 

Na Studenci – Mikulandská ulice, Praha 

 

1909 - 1930  ČŠK Riegel 

  Měšťanská Beseda (1.patro)  – Jungmannova ulice, Praha 

 

1930 - 1948  ČŠK Riegel 

  Budova Báňské hutní společnosti (2.suterén) – Jungmannova ulice, Praha 

  

1948 - 1955   Sokol Škoda Praha (Sokol Smíchov Škoda, Spartak Škoda Smíchov)  

  Budova Báňské hutní společnosti (2.suterén) – Jungmannova ulice, Praha 

 

1955 - 1981 TJ Baník Praha – ČŠK Riegel 

Budova Báňské hutní společnosti (2.suterén) – Jungmannova ulice, Praha 

 

1981 - 1982 TJ Baník Praha – ČŠK Riegel 

  Tělocvična Bohemians – Ostrovní ulice, Praha 

 

1982 - 1993  TJ Baník Praha – ČŠK Riegel 

  Bez stálých prostor 

 

1993 - 1996 TJ Baník Praha – ČŠK Riegel 

Budova Báňské hutní společnosti (2.suterén) – Jungmannova ulice, Praha 

 

1996 - 2002  TJ Baník Praha – ČŠK Riegel 

  Bez stálých prostor 

 

2002 -   TJ Baník Praha – ČŠK Riegel 

Budova Báňské hutní společnosti (2.suterén) – Jungmannova ulice, Praha 
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126  PROKOP, I. a kol.: 100 let ČŠK Riegel – TJ Baník Praha 1902 – 2002. Praha : Vlastním nákladem,  
  2002, s. 30. 
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127) 
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128) 
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129) 
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