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Abstrakt 

Má závěrečná práce pojednává o sportovním šermu. Dozvíte se zde o jeho pravidlech, historii i o 

Českém šermířském svazu. Pokusím se Vás seznámit i s jednotlivými disciplínami sportovního 

šermu, které se rozdělují podle typu zbraně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

My final work is written about fencing. You can read here about his rules, history and about Czech 

fencing federation. I’ll try to introduce you with each of his three disciplines.  
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ÚVOD 

Sportovní šerm je moderní bojový sport, který se dělí na tři disciplíny – kord, fleret a šavli. 

Má velmi bohatou historii, a ačkoli není v České republice příliš populární, zájem o něj stále 

stoupá. Šerm je velmi náročný jak na fyzickou kondici člověka, tak na jeho psychickou odolnost. Je 

to však sport, který lze provozovat od dětství až do pozdějšího věku a i to je důvod, proč patří 

např. v Itálii, Francii nebo Německu mezi nejúspěšnější a nejoblíbenější sporty.  

Sama šermuji již třetím rokem, a jelikož mě to velmi baví, s rozhodnutím o tématu mé 

závěrečné práce jsem moc dlouho neváhala. Doufám, že se moje práce bude líbit nejen mě, ale i 

Vám a že se třeba dozvíte něco, co jste dosud nevěděli. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Sportovní šerm je moderní sport, který se řadí do skupiny bojových sportů. Cílem šermíře 

je zasáhnout soupeře bodnou nebo sečnou zbraní do platného povrchu na soupeřově těle. Šerm 

patří mezi olympijské sporty, jako jeden z mála sportů se objevil už na prvních moderních 

olympijských hrách v Athénách v roce 1896 a nechyběl na žádných z dalších her (pouze 3 další 

sporty byly zařazeny na programu všech moderních Olympijských her). Šerm se dělí na 3 sportovní 

disciplíny a to podle typu zbraně – kord, fleret nebo šavle. Všechny tyto disciplíny sdružuje FIE 

(International Fencing Federation). 

 

1.1 Šermířský zápas 

V šermu existují dva druhy zápasů. První, kratší zápas na 5 zásahů se šermuje v základních 

kolech soutěží, časový limit jsou 3 minuty bez přestávky. V druhé části soutěží se šermuje 9 

minut na 15 zásahů, zápas je však rozdělen na třetiny, mezi každou třetinou je minutová přestávka. 

Šermířská utkání se odehrávají na planši (dlouhé a úzké vyvýšené pódium). Planš měří 

14m a je široká 1,5-2m. Je vyrobena z vodivého a neklouzavého materiálu, který je uzemněn, aby 

nebyly zobrazovány zásahy do země. Vedle planše je umístěno elektrické registrační zařízení, 

neboli zásahový aparát, které pomocí světelné a zvukové signalizace upozorňuje šermíře a 

rozhodčího o zásahu. Každý zápas sleduje rozhodčí, rozhoduje o platných a neplatných 

zásazích a v případě, že šermíř poruší pravidla, uděluje žlutou (pouze varování), červenou (trestný 

zásah) nebo černou (vyloučení) kartu. 

 

Obr. 1 Logo Mezinárodní šermířské federace 
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4 – středová čára 

3,5 – střehové čáry (na tyto čáry soupeři nastupují na začátku zápasu a po každém zásahu) 

2,6 – poslední 2m (upozornění, že se přibližujete ke konečné čáře) 

1,7 – konečná čára (pokud šermíř překročí oběma nohama konečnou čáru, přičte se bod jeho 

soupeři a oba se vracejí na střehovou čáru) 

 

Obr. 2 Pohled na planše (SC Praha) 

Obr.3 Nákres planše 
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1.1.1 Do střehu! 

Představte si, že stojíte na šermířské planši se zbraní v ruce. Co byste udělali jako první? 

Základem všeho je střehové postavení. Vy i váš soupeř se postavíte do střehu na střehovou čáru a 

rozhodčí odstartuje zápas. Po planši se pohybujete pomocí posunů (krok vpřed) nebo odsunů (krok 

vzad). Pokud se rozhodnete zaútočit, máte na výběr mezi dvěma možnostmi, výpad nebo fleš. 

Jestliže si zvolíte výpad, natáhnete ruku, vykopnete přední nohu, odrazíte se ze zadní a snažíte se 

co nejrychleji vystřelit své tělo vpřed. Při fleši se jednoduše rozběhnete proti soupeři a snažíte se ho 

zasáhnout. Je tu ovšem menší problém. Soupeř Váš útok samozřejmě očekává a pokud  nebudete 

dostatečně rychlí, dá Vám předbod nebo Váš útok vykryje, odbodne a Vy dostanete zásah. (Kryty 

slouží k odstranění soupeřovy čepele z dosahu Vašeho těla, nazývají se podle ploch pro zásah, 

např. kvarta, sixta nebo oktáva). Proti krytům se lze bránit výhybem (šermíř se vyhne soupeřovu 

pokusu o odstranění čepele – krytu). V šermu existuje opravdu spoustu variant, jak můžete dát 

nebo naopak dostat zásah. Je to opravdu různorodý sport, u kterého musíte přemýšlet a plánovat 

své akce. I když se možná někdy zdá, že to v té rychlosti nemůžete stihnout. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Pozdrav 

Šerm je sport, ve kterém jde hlavně o čest, a tak šermíři musí dodržovat přísná pravidla 

zdvořilosti. Před zápasem se oba soupeři pozdraví svislým podržením zbraně před maskou, tímto 

způsobem pozdraví také rozhodčího i diváky. Na konci zápasu se soupeři opět pozdraví a podají si 

ruce. Nedodržování těchto pravidel nebo jiné neslušné či vulgární chování se může trestat až 

černou kartou.  

 

Obr. 4 Střeh 

Obr. 5 Výpad 
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1.1.3 Elektrické bodování 

Poprvé se použilo na Olympijských hrách v roce 1936 v Berlíně v soutěži kordistů. Jelikož 

v kordu platí zásah na celé tělo, nebylo příliš těžké zavést tento bodovací systém. Kord byl opatřen 

novým hrotem s pružinkou (aretem), který se po zásahu stlačí, spojí elektrický obvod a rozsvítí 

signalizační zařízení. Zároveň se začaly používat nové planše ze speciálního materiálu, který 

nezobrazoval tvz. zásahy do podlahy. Tento systém je spolehlivý, zásahové aparáty rozlišují zásah 

na 1/20 sekundy (po zásahu šermíře se rozsvítí zásahový aparát a zásah druhého šermíře už se 

nezobrazí). Ve fleretu byl elektrický systém použit až o 20 let později na Olympiádě v Melbourne. 

Protože v této disciplíně platil zásah pouze do trupu, začali se používat elektrické vesty, které 

zakrývaly zásahovou plochu a díky tomu mohlo zařízení rozeznat mezi platnými a neplatnými 

zásahy. 

 

1.2 Šermířské soutěže 

Šermířské soutěže se skládají z jednotlivých zápasů jednotlivců nebo čtyřčlenných 

družstev.  

Soutěž vždy začíná základními skupinami, kam jsou šermíři rozřazeni podle momentálního 

pořadí v žebříčku (u nás žebříček ČP, ve světě žebříček FIE). V každé skupině je okolo šesti nebo 

sedmi šermířů (záleží na počtu účastníku v soutěži) a všichni šermují se všemi krátký tříminutový 

zápas na pět zásahů. Ke každé skupině je přiřazen jeden rozhodčí, který rozhoduje jednotlivé 

zápasy a kontroluje zbraně. Ze všech skupin se sečtou výsledky - počet vyhraných a prohraných 

zápasů (pokud by měli dva nebo více šermířů stejný počet vyhraných zápasů, rozhoduje index – 

rozdíl mých a soupeřových zásahů ze všech zápasů v kole) a stanoví se celkové pořadí.   

Obr. 6 Zásahový aparát 
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Po skupinkách následuje druhá část, eliminace. Do eliminací postupuje jen určitá část 

závodníků, což je v každé soutěži jiný počet (na našich soutěžích většinou po skupinách vypadne 

kolem pěti šermířů, na zahraničních jich klidně může vypadnout i pár desítek). Dále se šermuje 

způsobem play off, který můžete znát např. z tenisových turnajů. Je to prosté, pokud prohrajete, ze 

soutěže vypadáváte. V tuhle chvíli je důležité, jakých výsledků jste dosáhl v základních skupinách, 

protože na základě pořadí po skupinkách se vytvoří tzv. pavouk. To znamená, že první 

šermuje s posledním, druhý s předposledním atd. To však také nemusí nutně platit, na některých 

soutěžích je totiž systém nastavený tak, že určitý počet nejlepších závodníků po základních kolech 

je rovnou nasazen do 128, 64, 32 nebo dokonce 16. Určitě je však co nejvýhodnější být po 

skupinách co nejvýše nasazený. V šermířských soutěžích se posledních osm závodníků považuje za 

finálovou osmičku. Pokud se mezi tyto závodníky dostanete, je to vždy velký úspěch. Ještě lepší je 

však probojovat se do „semifinále“. Pokud se vám to povede, máte zaručené, že už nemůže skončit 

hůř jak třetí (šermíři, kteří prohrají zápas o poslední dvojku, totiž o třetí místo už dále nešermují. 

Oba skončí shodně na třetím místě). Poslední zápas v turnaji se potom odehrává na nejlepší planši. 

Je to zápas mezi dvěma nejlepšími závodníky v soutěži, takže se objeví také nejvíce fanoušků a 

většinou vládne příjemná atmosféra. Po skončení soutěže následuje vyhlášení (vyhlašuje se 

nejlepších osm šermířů) a závodníkům jsou předány ceny (první tři většinou dostanou poháry, 

někdy i medaile). 

 

Obr. 7 Tabulka základní skupiny. V – vítězství (5zásahů), číslo (0,1,2,3 nebo 4) – počet zásahů 

Obr. 8 Pavouk eliminací: 
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1.3 Výstroj, výzbroj 

Přestože to tak možná nevypadá, šerm je jeden nejbezpečnějších sportů. Aby však 

nedošlo k žádným zbytečným zraněním, využívá se celá řada ochranných pomůcek a vybavení. 

Většina látkové části výstroje je vyrobena z kvalitního materiálu kevlaru, který je velmi odolný a 

nemělo by dojít k jeho poškození nebo protržení ani při zlomení kordu, fleretu či šavle. Výstroj, 

především pak dres, kalhoty, podkolenky a maska, by měla mít bílou barvu. Šermíři, kteří se 

účastní mezinárodních soutěží, mohou na kalhotách nosit barevný znak vlastní federace, který jim 

přidělí FIE.  

Jedna z nejdůležitějších částí výstroje je šermířská maska. Žádný šermíř by si jistě 

nedovolil šermovat bez masky (za předpokladu, že by nechtěl přijít o oko). Maska chrání šermířovu 

hlavu a krk. Skládá se ze dvou částí – kovového pletiva a z látkového límce. Kovové pletivo chrání 

obličejovou část. Je vyrobeno z jednotlivých drátů, oka mezi dráty mají průměr nejméně 1cm. Na 

zahraničních soutěžích prochází maska přísnou kontrolou, pevnost pletiva totiž musí být min. 

1600Nm/cm
2
 (to znamená, že by při zásahu o max. síle 1600N nemělo dojít k žádnému vážnějšímu 

poškození). Látkový límec by měl být bílý, kovová část naopak černá, i když v dnešní době je 

moderní mít kovovou část v barvě vlajky příslušného státu. Cena nové masky je okolo 4000Kč. 
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Obr. 11 Kanadský šermíř s barevnou 

maskou 

Obr. 9, 10 Maska značky šermířských výrobků allstar 
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Dalšími částmi šermířského vybavení jsou šermířská blůza (říká se i dres, vestička nebo 

plastrón) a kalhoty. Obě tyto části výstroje jsou vyrobeny z kevlarového vlákna, takže jsou velmi 

pevné, odolné a zároveň lehké. ČŠS vydalo spoustu předpisů o bezpečnosti těchto částí. Šermířská 

blůza chrání šermíře v oblasti trupu, a její spodní část má přesahovat horní lem kalhot nejméně o 

10cm. Límec na horním okraji blůzy musí být vysoký min. 3cm, a jeho součástí by měla být tzv. 

„kapsa“ která zabraňuje hrotu zbraně vniknout pod límec masky. Zapínání (nejčastěji zip) musí být 

umístěno na straně neozbrojené ruky nebo na zádech. Ohledně kalhot bylo předepsáno také pár 

pravidel. Musí sahat šermíři až po kolena, pokud se zapínají ve středu, látka by měla překrývat 

zip o 3cm. V případě, že se zapínají na boku, musí být zapínání na druhé straně, než je ozbrojená 

paže. FIE předepsala, že pevnost kevlaru u těchto částí výstroje by měla být 800Nm/cm
2
. Kvalitní 

dres i kalhoty stojí každý kolem 4000Kč. 

 

Obr. 12 Dámská šermířská blůza Obr. 13 Dámské šermířské kalhoty 
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Podle předpisů musí všechny dívky povinně nosit chrániče prsou. Chrániče se 

vyrábí z umělé hmoty, dříve se vyráběli kovové, nebo se používali číšky od fleretů. U mužů nejsou 

suspenzory povinné, jsou pouze doporučené. Chrániče můžete sehnat asi za 1000Kč. 

Obr. 14 chrániče prsou 
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Stejně jako maska, kalhoty, blůza a u dívek chrániče je dalším povinným vybavením 

šermíře spodní ochranná vestička (podvesta nebo podvestička), která se obléká pod dres. Pevnost 

materiálu u podvestičky je opět 800Nm/cm
2
. Cena podvestičky může být od 1000-3000Kč. 

 

Zbylou část výstroje tvoří už jen rukavice, boty, podkolenky a osobní šňůra. Šermířská 

rukavice je většinou ušita z kůže. Šermíř ji nosí na ozbrojené paži, rukavice musí mít uzavíratelný 

„rozparek“ na osobní šňůru. Kvůli bezpečnosti překrývá rukáv dresu nejméně o 10cm, aby hrot 

zbraně nevjel pod rukáv. Boty můžou být speciální šermířské, většinou se však používají bílé 

neklouzavé sálovky. Podkolenky by měly být také bílé barvy, a měly by sahat až pod spodní lem 

kalhot, aby na koleni či lýtku nebyla vidět holá kůže. Díky osobním šňůrám funguje systém 

elektrických registračních zařízení, takže pokud chcete, aby byl váš zásah registrován, je šňůra 

naprosto nezbytná součást vaší výstroje. Vždy je lepší mít šňůry minimálně dvě, protože se snadno 

můžou pokazit. Rukavice stojí kolem 800Kč, podkolenky asi 300Kč a šňůra 400Kč. 

 

Obr. 15 Dámská podvestička 
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Obr. 17 Šermířská podkolenka 

 

 

 

 

Obr. 16 Šermířská rukavice 
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Obr. 18 Osobní šňůra 

 

Možná vám teď připadá, že je šerm velmi nákladný sport. Ze začátku opravdu ano, nestačí 

třeba jako u jiných sportů nakoupit pouze boty nebo míč. Na druhou stranu je však spousta dražších 

sportů a navíc, výstroj vám vydrží dlouho, takže se nemusíte bát, že byste museli každý rok 

kupovat nové věci. 

Možná jste si také všimli, že jsem stále nezmínila to nejdůležitější, a to zbraň. Jelikož 

však v šermu máme tři sportovní disciplíny (kord, fleret a šavle) budu se zbraním jednotlivě 

věnovat až dále ve své práci, a to v druzích zbraní. 

 

1.4 Český šermířský svaz 

Český šermířský svaz je sdružení českých šermířů, které vzniklo už v roce 

1913. V současnosti je v evidenci ČŠS 43 šermířských oddílů, ve kterých je registrováno 1985 

členů. ČŠS se snaží vychovávat další úspěšné generace mladých šermířů, z necelých dvou tisíc 

členů je více než polovina mladších 20-ti let. Mezi největší oddíly v ČR patří Dukla Olomouc, 

USK Praha, SC Praha, Lokomotiva Karlovy Vary, Bohemians Praha, Sokol Brno I., ŠK Houšťka, 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

18 

Lokomotiva Plzeň, Lokomotiva Liberec a Dukla Praha. Předsedou Českého šermířského svazu je 

Oldřich Kubišta, bývalý juniorský mistr světa. 

 

1.4.1 Mistrovství České republiky a Český pohár 

Český šermířský svaz pořádá každoročně Mistrovství České republiky ve všech 

šermířských disciplínách a věkových kategoriích (mini žáci a mini žačky – do 11 let, mladší žáci a 

mladší žačky – do 13 let, žáci a žačky – do 15 let, kadeti a kadetky – do 17, junioři a juniorky – do 

19 let, senioři, seniorky – od 19 let dál). V průběhu sezóny uspořádá min. 5 turnajů, z nichž se 

získávají body do žebříčku MČR (Mistrovství České republiky) a ČP (Český pohár – do tohoto 

žebříčku se na rozdíl od žebříčku MČR zapisují i body ze zahraničních soutěží). Na konci sezóny 

se pak uskuteční finále MČR. Vítěz finále zaznamená pětinásobek normálního počtu získaných 

bodů a ostatní trojnásobek. Body se sečtou a jsou vyhlášeny medailové pozice MČR a vítěz 

Českého poháru. 

1.4.2 Historie šermu v ČR 

V Českých zemích byl šerm oblíbený už ve středověku a byl také součástí rytířských 

turnajů. V roce 1659 byla založena Královská česká zemská stavovská šermírna. O více než dvě 

století později, roku 1886, se začalo šermovat v pražském Sokole. V roce 1902 byl založen první 

český šermířský klub Riegel, který pokračuje ve své činnosti dodnes a je nejstarším šermířským 

klubem u nás. Jeho zástupci se podíleli na založení FIE v roce 1913, a také Českého šermířského 

svazu, který vznikl v témže roku (později Československý šermířský svaz, od roku 1993 opět 

Český).  

 

 

 

Obr. 19 Logo českého šermířského 

svazu 
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2 HISTORIE ŠERMU 

Šerm je jedním z nejstarších sportů. Má velmi bohatou historii, která vychází ze staleté 

tradice šermu mečem. Boj podobný šermu znali dokonce i staří Egypťané a Římané ve starověku. 

Byl také oblíbenou součástí gladiátorských her. Šerm však nebyl považován za sport ani zábavu, 

byl to boj na život a na smrt a meče byly smrtící nástroje určené k zabíjení (v té době také žádné 

jiné zbraně neexistovali). Tak tomu bylo dlouhou dobu i ve středověku. Změna nastala až 

s nástupem rytířů. Správný rytíř byl totiž ideál, který měl prezentovat všechny dobré vlastnosti, jak 

psychické, tak i fyzické. Základem rytířství byla jízda na koni, další povinnou dovedností bylo 

mistrně ovládat svou zbraň. Rytíři si však zakládali na své cti a proto se pouštěli pouze do 

rovnocenných soubojů. Na rytířských turnajích se snažili předvést svoje dovednosti a získat si 

přízeň urozených dam. Ve středověku se podoba šermu hodně změnila, i když dnešnímu šermu je 

stále velmi vzdálená. 

 

2.1 Šerm s nástupem novověku 

S nástupem novověku se z šermu pomalu stává sportovní disciplína. Od 16. století se 

šermíři začali sdružovat do různých bratrství a skupin. Tato bratrství měla spoustu výhod a 

většina z nich byla velmi oblíbená u šlechty nebo i u samotného krále. Tyto skupiny ale 

neprosazovali násilí, každý z nových členů složil přísahu před znamením svatého kříže, že svou 

zbraň bude používat pouze k čestnému boji. Každý rok se konaly jakési kvalifikační turnaje, na 

Obr. 20 Logo ČŠK Riegel 
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kterých byli přijímáni noví členové. Šermíř, který chtěl vstoupit do bratrstva, musel vyhrát 

zápas s jiným šermířem ze spřátelené skupiny a stávající členové si naopak museli své členství 

udržet. Ovšem probojovat se do jedné těchto vybraných společností bylo velmi obtížné, takže 

šermíři, kteří chtěli do bratrstva vstoupit, museli tvrdě trénovat každý den. Šerm je fyzicky velmi 

náročná disciplína, takže důležité bylo nejen dobře ovládat svou zbraň, ale také být co nejlépe 

fyzicky připraven na souboj. V těchto dobách nebyla ustanovena délka ani typ zbraně, každý šermíř 

vlastnil zbraň, která mu byla vyrobena přímo na míru (podle síly v ruce, délky paže nebo podle 

toho, jestli šermoval radši na kratší nebo delší vzdálenost). Obrovský zájem byl o šermířské 

trenéry, kteří se díky tomu stali společensky velmi uznávanými osobnostmi. Trenéři měli na 

starost i psychickou přípravu šermíře (např. odblokování strachu nebo schopnost okamžitě 

reagovat) a museli také poznat, kdo má pro šerm talent a kdo nikoliv.  

Šerm se rozšířil po celé Evropě. Jedním z nejrozšířenějších druhů zábavy se stal ve 

Španělsku, po jeho vzoru se prosadil i ve Francii a Itálii (reprezentanti ze všech těchto zemí patří i 

nyní ke světové špičce) a mimo jiné i u české šlechty. Asi v 19. století se začaly vyvíjet nové 

sportovní zbraně. Z rapíru (tehdejšího druhu meče) vnikl kord – bodná zbraň. Jako pomocná 

zbraň ke kordu vnikl fleret – bodná, ale lehčí a menší zbraň než kord s pružnou čepelí, a nakonec 

šavle – bodná i sečná zbraň s lehkým zakřivením. Všechny sportovní zbraně musí mít ochranné 

zakončení, které s vývojem elektrických registračních zařízení navíc slouží i k registraci zásahu. 

Vzhledem k tomu, že se šerm objevil už na prvních moderních olympijských hrách v roce 

1896, je docela překvapivé, že FIE – Mezinárodní šermířská federace, vznikla až v roce 1913. Ta 

ustanovila jednotná pravidla, která platí dodnes, a pořádá mezinárodní soutěže po celém 

světě. V současné době sídlí ve švýcarském městě Lausanne a sdružuje 135 šermířských národů. 

 

 

3 DRUHY ZBRANÍ 

Šermíři mají na výběr ze tří druhů zbraní. Mezi bodné zbraně se řadí kord a fleret, sečná 

zbraň se nazývá šavle. Ovládat všechny tři disciplíny na elitní úrovni je však velmi náročné, proto 

se většina šermířů věnuje pouze jedné z těchto disciplín a snaží se v ní dosáhnout co nejlepších 

výsledků. 
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Kordisté i fleretisté si navíc můžou vybírat mezi dvěma druhy držení, francouzským nebo 

tzv. stromečkem (pistolovým). Obě držení mají své výhody, francouzské prodlužuje ruku 

přibližně o 5cm, je vhodné spíše pro šermíře, kteří rádi dávají předbody, pistolové držení je naopak 

lepší pro ty, kteří častěji kryjí, jelikož do tohohle typu držení můžete dát větší sílu. Francouzské 

držení je však méně užívanější, šermuje s ním pouze 15% šermířů, zbylých 85% 

šermuje s pistolovým. Osobně si myslím, že stromeček je o něco lepší, taky proto, že s ním sama 

šermuji, ale každému asi vyhovuje něco jiného.  

fleret                   šavle                   kord                   

Obr. 21 
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3.1 Fleret 

Ve fleretu platí zásah pouze do slabin, trupu a do límce masky, je to nejmenší zásahová 

plocha ze všech tří zbraní. Jestli šermíř zasáhl svého soupeře do platného povrchu, rozhodne 

elektrické zařízení. Fleretisté mají totiž platný povrch na dresu potažený vodivým materiálem, 

takže pokud se netrefíte do šedé části, zásahový aparát se nerozsvítí a zápas pokračuje dál. 

Fleret je zbraň konvenční neboli dohodová a její pravidla jsou poměrně složitá. Ve fleretu 

totiž platí tzv. právo útoku. To znamená, že pokud oba dva šermíři dají zásah ve stejnou chvíli 

(duble), bod je přičten tomu, kdo zaútočil první. Právo útoku však nemusí zůstat pouze u útočícího 

šermíře, pokud jeho soupeř vykryje útok, přechází právo útoku na něj. 

Obr. 22 Francouzské držení 

Obr. 23 Pistolové držení 
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3.1.1 O zbrani 

Fleret je moderní sportovní zbraň, která patří do skupiny bodných zbraní. Je lehčí než kord, 

váží pouze 500g. Jeho čepel má v průřezu tvar čtverce, je velmi pružná a měří 90cm (celý fleret 

110cm).  

Obr. 24 Zásahová plocha je oranžově vyznačena 
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3.1.2 Nejlepší fleretisté a fleretistky v ČR 

V České republice je mnoho talentovaných fleretistů i fleretistek. Nejvýraznější osobností 

se však v posledních letech stal mladý šermíř běloruského původu Alexander Choupenitch (čte se 

Šupenič), který nyní trénuje v italském městě Livornu. Na mezinárodní scéně zazářil už v juniorské 

kategorii, když titulu mistra Evropy přidal dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili 

z MS. V seniorské kategorii už také slavil spoustu úspěchů, na světovém poháru v La Coruni 

obsadil třetí místo, na Grand Prix v Benátkách i v Šanghaji byl druhý. Loni se na Mistrovství 

Evropy umístil pátý a na Mistrovství světa sedmý. Jako jediný Čech v historii se kvalifikoval na 

Turnaj mistrů, což je prestižní soutěž ve Francii pro osm nejlepších fleretistů světa. Účast na 

Olympijských hrách v Londýně mu utekla skutečně o fous, v rozhodujícím zápase prohrál o jediný 

zásah. Pokud však bude ve svých skvělých výsledcích pokračovat, účast na dalších Olympijských 

hrách už má skoro jistou. 

Obr. 25 Fleret s pistolovým držením 

Obr. 26 Popis fleretu 
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V kategorii seniorů tedy dominuje Alexandr Choupenitch, člen šermířského klubu TJ Sokol 

Brno. Dalšími dobrými fleretisty jsou však také Václav Kundera, opět z TJ Sokol Brno, Jiří a Jan 

Kufürstovi z TJ Sokol Bystřice n/P nebo Jan Krejčík z USK Praha. Mezi nejlepší fleretistky v ČR 

patří Andrea Bímová a Eliška Šabartová USK Praha a Táňa Vrtalová z SK St. Města. 

 

3.2 Kord 

Druhou disciplínou sportovního šermu je šerm kordem. Kord je stejně jako fleret zbraň 

bodná, ale její pravidla jsou mnohem jednodušší. V šermu kordem totiž platí zásah na celé tělo, 

třeba i na špičku nohy. Pravidla jsou tudíž mnohem jednodušší než ve fleretu, kdo první bodne, má 

bod. V šermu kordem navíc platí tzv. duble, což znamená, že pokud šermíři bodnou oba ve stejnou 

chvíli (1/5 sekundy), rozsvítí se světlo na obou stranách elektrického zařízení a oběma soupeřům se 

přičte bod. Šerm kordem je mimo jiné i součást moderního pětiboje. 

 

 

Obr. 27 Alexander Choupenitch 
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3.2.1 O zbrani 

Kord se řadí mezi bodné zbraně, což znamená, že zásah platí pouze hrotem, neboli aretem 

(světlo na aparátu se rozsvítí pouze, když je na aret vyvíjen tlak minimálně 750g). Jeho čepel má 

tvar trojúhelníkového průřezu a stejně jako u fleretu měří 90cm (celý kord 110cm), ale není tolik 

pružná. Dalším z rozdílů je ten, že kord má mnohem větší číšku, za kterou se schová dlaň a při 

správném držení paže i celé předloktí. Všechny části kordu stojí dohromady okolo 1500Kč, pokud 

tedy používáte obyčejnou čepel. Maragina, tzv. nelámavá čepel (název je nelámavá čepel je 

poněkud zavádějící, čepel se může zlomit jako každá jiná, ale pokud se tak stane, nehrozí 

nebezpečí, že s ní někoho poraníte), stojí od 2500Kč nahoru. Čepele se ale často lámou, proto je 

nutné počítat s tím, že se budou muset čas od času vyměnit.  

Obr. 29 Zásahová plocha u kordu 
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3.2.2 Nejlepší kordisté a kordistky v ČR 

V seniorské kategorii patří mezi nejlepší kordisty šermíři z SC Praha – Pavel Pitra, Jiří 

Beran, Martin Čapek, dále Martin Rubeš z Lokomotivy Karlovy Vary a Richard Pokorný z HF 

Praha. Letošní rok se o velkou senzaci postaral sedmadvacetiletý šermíř Pavel Pitra, kterému 

nyní, po obzvlášť vydařené sezoně (3. místo na Grand Prix v Budapešti a 2. místo na GP ve 

Vancouvru), patří 10. místo ve světovém žebříčku. Velmi silné je i naše kordové družstvo seniorů, 

které se na posledním ME (ve složení Pavel Pitra, Jiří Beran, Richard Pokorný a Martin Čapek) 

umístilo na pátém místě. 

Obr. 30 Kord s pistolovým držením 

Obr. 31 Kordové družstvo na ME. Zleva: Jiří Beran, Martin Čapek, Pavel Pitra a Richard Pokorný 
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I v kategorii seniorek máme spoustu talentovaných šermířek, které se ale, bohužel, na 

mezinárodních soutěžích tolik neprosazují. Mezi nejlepší patří sestry Dominika a Daniela 

Doubovy z Dukly Olomouc, Michaela Pěchovová, Tereza Stefflová a Gabriela Vacínová z USK 

Praha nebo mladá šermířka z SC Praha, Alžběta Nevosadová. 

3.2.3 Úspěchy olomouckých šermířů 

Jelikož dříve patřil mezi povinný výcvik vojáků také šerm, začal se trénovat i na Dukle 

Olomouc. A přestože dnes už se vojáci učí jiným dovednostem, šerm na Dukle zůstal a vznikl 

šermířský klub Dukla Olomouc. Olomoučtí šermíři vždy patřili k nejlepším v České republice. 

Důkazem toho může být např. to, že zde jako trenér působí bývalý nejúspěšnější šermíř české 

historie (vicemistr světa) Jaroslav Jurka, a společně s Jiřím Doubou (dalším úspěšným šermířem, 

který reprezentoval ČR na OH v Moskvě a Barceloně) vychovávají další úspěšnou generaci 

mladých šermířů. Ani letošní sezonu se olomoučtí šermíři v seriálu soutěží MČR neztratili. Po 

finálových turnajích MČR přivezli domů již šest titulů mistrů České republiky a tři stříbrné medaile 

(sezona však stále není u konce, jelikož ještě neproběhlo finále MČR juniorů a juniorek, a i na něm 

má Dukla Olomouc medailové naděje). Na tento rok bude jistě v dobrém vzpomínat také mladý 

šermíř Dukly Olomouc Jakub Jurka (vnuk Jaroslava Jurky), který se na Mistrovství 

světa v Taškentu v kadetské kategorii umístil na druhém místě a získal tak titul vicemistra světa 

(titul mistra mu unikl o jediný zásah, ve finálovém zápase prohrál 14:15 s Korejcem Kimem). 

 

 

Obr. 32 Jakub Jurka ve finálovém zápasena MS 2015 v Taškentu 
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3.3 Šavle 

Třetí a poslední disciplínou šermu je šerm šavlí. Šavle je zbraň sečná, šermířovi se tedy 

zásah přičte, pokud se dotkne jakoukoliv částí své zbraně soupeřova platného povrchu. Platný 

povrch je něco mezi kordem a fleretem, zásah platí od pasu nahoru. V šavli, stejně jako ve fleretu, 

platí právo útoku. Pravidla jsou tedy poměrně složitá a pro laika, těžká na pochopení. 

 

3.3.1 O zbrani 

Šavle je o něco kratší než kord a fleret, měří pouze 105cm a její čepel je dlouhá 88cm. Váží 

stejně jako fleret, 500g. Na obrázku si můžete prohlédnout, že má poněkud jiné držení. 

Obr. 33 Zásahová plocha u šavle je pouze horní polovina těla 
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3.3.2 Nejlepší šermíři a šermířky šavlí v ČR 

Mezi nejlepší seniory patří šermíři z klubu Sokol Brno I. Petr Wachsberger a Michal 

Škerle, dále Jiří Ploner z ŠK Houštka a Jan Doležal z AMU Praha. V ženské kategorii dosáhly 

letošní rok největších úspěchů Klára Hanzlíková z Riegel Praha, Táňa Vrtalová z SK St. Město a 

Jana Mazánková z ŠK Houšťka. 

 

 

4 Šerm a já 

Sportovnímu šermu se věnuji již tři roky a velmi mě to baví. Letošní sezonu jsem závodila 

za kategorii žaček, kadetek i juniorek. V kategorii žaček jsem se několikrát probojovala na stupně 

vítězů a v celkovém hodnocení MČR jsem skončila druhá, což je zatím mé nejlepší umístění.  Nyní 

už však budu závodit pouze za kategorii kadetek a juniorek, kde je konkurence o něco větší než 

v žačkách. Přesto se však velmi těším na další sezónu a doufám, že mě šerm bude bavit stejně jako 

doposud a spolu se studiem na Slovanském gymnáziu budu mít čas se mu i nadále věnovat. 

 
 
 
 

Obr. 34 Šavle 
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Závěr 

Jsem velmi ráda, že jsem si za své téma vybrala právě sportovní šerm. Jak už jsem se 

zmínila, šermu se věnuji již tři roky a velmi mě baví, a díky této práci jsem se o něm dozvěděla 

spoustu nového.  Celkově mě má závěrečná práce bavila, i když nemůžu tak docela tvrdit, že jsem 

ji vždy psala s radostí a chutí. Jako každý student jsem si i já vybrala své slabší chvilky, kdy jsem 

měla pocit, že ji snad nikdy nedopíšu. Nyní však cítím velkou úlevu a radost, že jsem hotová, a 

myslím, že to pro mě byla dobrá zkušenost a příprava na další roky mého studia.  
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2015 _______________________  

           podpis  
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