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Sportovní šerm v Plzni v letech 1928 – 1937 

 

     Roku 1928 v rámci svazu čs. důstojnictva vyučuje šerm štábní kapitán Šmídl v kroužku záložních 

důstojníků ve spolkovém domě Nebe. (Na místě dnešní vysokoškolské menzy v Kollárově ulici v centru 

Plzně). 

     V roce 1929 je cvičitelem Dr. Grundl ze Škoda ETD, mezi členy patří Frydrych, Kunt, Mareš. 

     Počátkem roku 1929 uvažuje řada nadšenců o založení samostatného šermířského klubu. První schůze 

přípravného výboru se konala 21. června 1929 a ustanovující valná hromada pak 26. června 1929, což je 

datum oficiálního založení Šermířského klubu Plzeň. 

V Archivu města Plzně jsou uchovány stanovy Šermířského klubu Plzeň, kde čteme: „Klub má za účel 

pěstovati umění šermířské společným cvičením šermu. Prostředky, potřebné k dosažení vytyčeného cíle, 

opatřuje si klub ze vkladů členů zakládajících a z ročních příspěvků členů činných a přispívajících.“ Dále 

stanovy mimo jiné uvádějí podmínky přijetí: „Nové členy přijímá klubovní výbor ve schůzi důvěrné na 

přihlášku žadatelovu, opatřenou doporučením dvou členů klubu a nejméně osm dní na černé tabuli 

vyvěšenou. Hlasují – li dva členové výboru proti přijetí, nejsou povinni udati důvod, chtějí – li důvod udati, 

mohou tak učiniti pouze ve schůzi důvěrné.“ (Archiv -  spolky, karton 69, č. 508) 

Předsedou byl zvolen Ing. František Němec. Trenérem je diplomovaný mistr šermu Josef Hrádek, bývalý 

armádní šermíř z Vídeňského Nového Města. Mistr Hrádek se ve Vídeňském Novém Městě naučil rakouské 

škole šermu, která nese prvky školy italské. 

 

Mezi zakládající členy patří: pplk. Srnka, št. kpt. Reysser, kpt. Hübel, inspektor Kulhánek, učitel Slíva, Kunt, 

Dr. Ing Havlíček, Ing. Voitl, Dr. Ing. Dvořák, Frydrych, Sviták a další. Z dopisu Vladimíra Holoty, který napsal 

k 50. výročí založení šermířského klubu: „Rád vzpomínám na všechny, které jsem měl na čepeli. Předně na 

diplomovaného mistra šermu inspektora Aloise Kulhánka, který nám dal základy italské školy ve 

studentském šermířském kroužku při plzeňské reálce. Byl náročný. Teprve po třech letech „školy“ nás pustil 

ke krátkým volným bojům. Teprve potom vybíral některé cvičence a uváděl je do tehdejšího Šermířského 

klubu Plzeň. U mistra Kunta a Frydycha jsem se pak učil závodnímu šermu. U mistra Kunta fleuret a kord, 

u mistra Frydrycha šavli.“ (Kronika 1979) 

     První veřejný přebor klubu se koná v Měšťanské besedě v Plzni roku 1930. Závodí se ve spadě a šavli, za 

účasti 11 pánů. Ve spadě (kordu) závodí 10 pánů, vítězem je Otto Maresh. V šavli je ze tří účastníků 

nejúspěšnější Rudolf Reysser. Tento rok působí jako předseda klubu podplukovník v.v. Hugo Srnka. 
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     V roce 1931 se koná mimořádná valná hromada v Měšťanské Besedě v Plzni, na které jsou provedeny 

doplňující volby výboru. Předsedou klubu je zvolen Ing. František Hudec. Do oddílu jsou přijímáni noví 

členové, mezi nimiž se objevují také ženy. Ženy se věnují šermu fleretem. 

     V roce 1933 byla na členské schůzi řešena finanční situace oddílu. Předseda Hudec navrhoval přičlenění 

klubu k Sokolu Plzeň, což by umožnilo využívat místnost v sokolovně Plzeň I. Mistr Hrádek však tento návrh 

odmítá. Jako spolek internacionální by při přestupu šermířský klub ztratil mnoho členů jiné národnosti, 

které by Sokol odmítl přijmout do svých řad. Ztratil by také své jméno a stal se pouhou odbočkou Sokola. 

Názor Hrádka byl všemi členy schválen. O rok později již oddíl čítá třicet devět členů. 

     V roce 1935 je zvolen novým předsedou Ing. Chudoba. Činnost klubu se rozrůstá a dostavují se první 

úspěchy. 

Josef Kunt se v roce 1935 stává mistrem republiky v šermu kordem, což je první výrazný úspěch 

Šermířského klubu Plzeň. Do tréninkového olympijského družstva jsou zařazeni tři plzeňští závodníci a to 

Kunt v kordu, Frydrych v šavli a Nekolová ve fleretu. 

     Mezinárodním závod v Linci v roce 1936 přinesl plzeňskému šermu úspěch. Nekolová obsadila ve fleretu 

šesté místo, Kunt byl v kordu rovněž šestý a Frydrych se umístil v  šavli na místě osmém. 

Kunt se již podruhé stává mistrem republiky v kordu a díky svým stabilním výsledkům je členem 

olympijského družstva v šermu kordem. Na olympijských hrách v Berlíně roku 1936 pomohl mužstvu ČSR 

k vítězství nad Maďarskem 9:7, když porazil všechny členy soupeřova družstva. 

     „Šermířský svaz RČS ve snaze propagovati šerm na českém západě, pověřil šermířský club Plzeň, aby 

uspořádal turnaj o mistrovství republiky v šermu kordem pro rok 1937 v Plzni. Tato soutěž bude největším 

šermířským podnikem, který kdy byl v Plzni uspořádán a stane se i vrcholnou událostí společenskou“ (Archiv 

– spolky, karton 69, č. 58) 

Dne 11. dubna 1937 pořádá Šermířský klub Plzeň, historicky poprvé, Mistrovství Československa v šermu 

kordem a to ve velké dvoraně Měšťanské besedy v Plzni.  Ředitelem soutěže je pan Bedřich Mayer. Na 

domácí půdě si první místo vyšermoval plzeňský závodník Josef Kunt a získává tak svůj třetí titul v řadě. 

Z dobového tisku „Sport českého západu“ z roku 1938 o Josefu Kuntovi : „ Roku 1932 vyhrál v Praze turnaj 

nezvítězivších a od té doby se začíná jeho jméno objevovat na čestných místech mezi vítězi různých 

soutěží.“ (Kronika 1928 – 1948) Jeho učiteli byli mistři Hrádek a Kulhánek. V době před 2. světovou válkou, 

kdy Kunt aktivně závodí, trénoval v Plzni vojenský přidělenec rumunského velvyslanectví „Rudeány“, který 

plzeňskému závodníkovi předal spoustu dovedností. 

„Juniorky 1937“ v kordu vyhrává závodník Šermířského klubu Plzeň Kubišta. 
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     Dle dobových fotografií lze předpokládat, že v tomto období šermíři využívali ke své činnosti prostory 

gymnázia na Mikulášském náměstí. 

     Zajímavostí, a dnes již téměř kuriozitou, je rozhodování šermířských zápasů na přelomu 20. a 30. let 20. 

století. Zásahové aparáty byly v té době novinkou a tedy spíše výjimečné. Místo nich posloužila šermířům 

dámská rtěnka. Na hrot zbraně upevnili látkový váček, který potírali výraznou rtěnkou. Když šermíř dal 

zásah, rtěnka zanechala stopu na soupeřově munduru. Pro pořádek se tento zásah přeškrtl a mohlo se 

pokračovat v boji. 

 

Sportovní šerm v Plzni v letech 1938 – 1947 

 

     Po dobu okupace zůstává činnost klubu zachována. Po atentátu na Heydricha byly všechny sporty 

zakázány, ale protože Heydrich byl náruživým šavlistou, šermířský klub mohl fungovat i nadále. 

1941 má plzeňský šermířský klub ve svém čele nového předsedu JUDr. Aloise Dvořáka. 

     1942 pořádá Plzeň šavlový turnaj k uctění památky svého člena Doc. Judra Vladimíra Mandla. 

V Mandlově memoriálu vítězí Alois Sokol z Č.Š.K. Riegel. Z dopisu, uloženého v archivu, o povolení tohoto 

memoriálu od policejního ředitele v Plzni: „Pořadatelé jsou dále povinni u všech vchodů a u pokladen 

umístiti na dobře viditelných místech německo – české nápisy „Juden unzugänglich – Židům 

nepřístupno“.“ (Archiv - spolky, karton 69, č. 508)  Tento turnaj má svůj druhý ročník v následujícím roce. 

     Zájem o šerm v Plzni vzrůstá jak u mužů, tak u žen. Roku 1943 čítá klub sto tři členů, což svědčí o velké 

oblibě šermířského sportu v tomto období. 

     Na juniorském Mistrovství ČRS v šermu fleretem ženy pro rok 1944 obsadila Rýdlová osmé místo. 

     Plzeňský závodník Frydrych se účastní roku 1945 Tyršových her v Tyršově domě v Praze. Utkání Praha - 

venkov vyhrává Praha, přičemž Frydrych je nejúspěšnějším šermířem venkova. 

 

Sportovní šerm v Plzni v letech 1948 - 1957 

 

     V roce 1948 Šermířský klub Plzeň jako samostatná správní jednotka zaniká. V rámci sjednocení 

tělovýchovy přechází v Šermířský oddíl Sokol Plzeň 1 pod vedením JUDr. Dvořáka a Miloše Kubišty. Členové 

se schází ke cvičení dvakrát týdně v šermírně Reálného gymnázia Plzeň na Mikulášském náměstí. 

     Počet členů se v roce 1949 rapidně snižuje na dvacet sedm. 
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     Mistrovství republiky družstev, pro rok 1952, v šermu fleretem a šavlí v kategorii muži pořádá plzeňský 

oddíl ve skvrňanské sokolovně v Plzni. V obou zbraních vítězí ze čtyř družstev Sokol Škoda Smíchov 1. 

     Josef Kunt je od roku 1953 uveden v seznamu vrchních rozhodčích mezi rozhodčími I. třídy ve všech 

šermířských disciplínách.   

     V srpnu 1954 jsou v Plzni registrovány dva oddíly. 

 Prvním oddílem je Spartak ZVIL (Závody Vladimíra Iljiče Lenina) Plzeň, šermířský oddíl trénující v tělocvičně 

Štruncovy sady, pod vedením Borise Lohra a Miloše Kubišty. 

Druhým je pak PDA Plzeň sídlící v tělocvičně Posádkového domu armády.     

     V roce 1955 přechází oddíl Spartak ZVIL Plzeň pod DSO Slavia Technika (Dobrovolná sportovní 

organizace), později TJ Slavia VŠ Plzeň. Řada členů studuje, a proto má ve vysokoškolské Slávii lepší 

podmínky než ve Spartaku. Novým předsedou a zároveň trenérem oddílu je Pavel Pešek, specializující se 

na trénink fleretu a kordu. Oddíl má ve svých řadách čtyřicet členů, potýká se s nedostatkem sportovního 

zařízení. V této době se šermuje v tělocvičně VŠSE (Vysoká škola strojní a elektrotechnická na Leninově 

třídě, dnešní Husově třídě). 

 

Sportovní šerm v Plzni v letech 1958 – 1967 

 

     Roku 1958 jmenován předsedou oddílu Ing. Václav Jiřinec, který se také věnuje výcviku a to především 

fleretistů a šavlistů. V květnu tohoto roku pořádá oddíl 1. ročník Západočeského poháru v šermu fleretem 

a šavlí jako celostátní utkání pro šermíře II. a III. výkonnostní třídy. Turnaj se pořádal v bývalé 

„Turnhale“ na Leninově třídě. Ve fleretu startuje 21 mužů, v šavli 19. Obě soutěže skončily vítězným 

úspěchem závodníka Slavie Plzeň Borise Lohra. Západočeský pohár pořádají plzeňští šermíři každoročně až 

do roku 1983. 

Okresního přeboru města Plzně se v roce 1958 zúčastnily dva plzeňské šermířské oddíly. Slavia VŠ Plzeň a 

Svazarm Plzeň – Petřín. 

     1961 se Ing. Jiřinec stává členem výboru TJ Slavia VŠ Plzeň. Oddíl se zaměřuje na nábor nováčků, podílí 

se na pracích při výstavbě sportovního areálu tělovýchovné jednoty Lokomotiva Plzeň. 

     1963 pořádán plzeňským klubem Krajský přebor. Z domácích se mezi dospělými nejlépe umístila 

Fabiánová na druhém místě ve fleretu. Mezi dorostenci excelovali domácí závodníci Paleček a Tichá, když 

obsadili příčku nejvyšší. 
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     Západočeský pohár má v roce 1964 již svůj 6. ročník. Vítězem mezi dorostenci plzeňský Presl, jeho 

oddílový kolega Lohr v soutěži mužů obsadil místo druhé. Krajské přebory pořádané rovněž v Plzni vyhrává 

mezi ženami ve fleretu domácí Fabiánová, Lohr vítězem v šavli muži. 

     V roce 1967 zvolen předsedou oddílu Ing. Mojmír Sedláček, Ing. Václav Jiřinec odchází pracovně na 

Slovensko. 

     Během tohoto období se šermíři schází k tréninkům v prostorách tělocvičny základní školy v Bolevci 

(dnešní 18. Základní škola v Plzni). Oddíl čítá kolem čtyřiceti členů a zaměřuje se na práci s mládeží. 

Šermířského vybavení má klub pro své členy dostatek. 

Hlavním trenérem je předseda oddílu Ing. Sedláček. Jeho svěřenci se nejprve věnují fleretu, jako 

„základní“ zbrani a teprve po zvládnutí šermu fleretem se mohou specializovat na jednu ze tří zbraní. 

 

Sportovní šerm v Plzni v letech 1968 – 1977 

 

     Roku 1968 je šermířským oddílem TJ Slavia VŠ Plzeň pořádán již 10. ročník Západočeského poháru. 

Dorostenecké přebory ČSSR ve fleretu jsou tento rok pro plzeňské závodníky úspěšné. Bronzovou medaili 

si vybojoval Basák, páté místo patří Pechovi. Pech je v tomto roce na prvním místě celostátního žebříčku 

ve fleretu dorostenců. 

     1969 na výborové schůzi TJ Slavia VŠ rozhodnuto nebránit oddílu v odchodu do TJ Lokomotiva Plzeň. 

Členství v TJ Lokomotiva má pro šermíře výhodu především v tom, že správa dráhy dávala závodníkům 

volné jízdenky, což umožnilo výhodnější cestování po turnajích v celé republice. 

     „Do časového období roku 1969 až 1970 se datuje i následující událost. Členové sportovního oddílu O. 

Andreé, K. Basák, K. Hnízdil, L. Komorous, J. Lukeš, J. Miňo, R. Pech, F. Weinfurter se inspirovali pražskou 

šermířskou skupinou, složenou taktéž ze sportovních šermířů, „Mušketýři a bandité“ a založili vlastní 

skupinu divadelně – historického šermu DOMINIK.“  (Šermířská skupina Dominik 1970 – 2005) Tato skupina 

„historických“ šermířů je na Plzeňsku první svého druhu a stala se vzorem dnes již mnoha dalších skupin. 

     Zpočátku trénovali v plzeňské čtvrti Bory, až v roce 1970 se obrátili na Klub mládeže Dominik, který se 

nacházel v Dominikánské ulici, jež vede na plzeňské náměstí Republiky. Klub mládeže Dominik poskytl 

šermířům základní prostředky k činnosti (klubovnu, dílnu, zkušební prostory, propagační a ekonomickou 

pomoc).  „Historičtí“ šermíři hledali vhodný název pro svoji skupinu, ale stále častěji byli oslovováni jako 

„ti šermíři z Dominiku“ a tak jim název Dominik zůstal dodnes.   

     Plzeňská dorostenka Chrastilová se umístila na šestém místě na Mistrovství ČSR 1971 v šermu fleretem. 
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     František Ryneš vybojoval na Mistrovství ČSSR mužů pro rok 1972 stříbrnou medaili v šermu kordem, 

což je jeden z nejlepších výsledků oddílu. Ryneš se stává členem reprezentačního týmu a startuje na 

mezinárodních turnajích. Nosková v témže roce obsadila čtvrté místo na Mistrovství ČSSR mezi 

dorostenkami ve fleretu. 

     Šermířský oddíl TJ Lokomotiva Plzeň pořádá v roce 1973 jubilejní 15. ročník Západočeského poháru. Na 

Mistrovství ČSR získává Ryneš třetí místo v šermu kordem. Ve stejné zbrani se tento závodník stává 

Akademickým mistrem ČSSR a z tohoto turnaje si odváží také stříbrnou medaili ze soutěže fleretistů. Ryneš 

řazen do výhledového olympijského družstva v šermu kordem. 

     1974 se v Plzni koná přátelské utkání s družstvem Gery (tehdejší DDR), ve kterém Plzeňští vyhráli v kordu 

a v šavli, fleret prohráli. 

Tento rok byl i nadále úspěšný pro Ryneše. Na Mistrovství ČSR i Mistrovství ČSSR mezi prvními čtyřmi. 

V jugoslávské Skopji vyhrál soutěž v kordu. Ryneš po skončení studií v tomto roce odchází do Karlových 

Varů. 

Trenérskou činností se zabývá Mojmír Sedláček, který trénuje pokročilé a některé závodníky. Josef Kunt se 

věnuje žákům především jako „sparingpartner“. Miloš Kubišta se věnuje začátečníkům, výcviku nohou a 

držení zbraně. 

     1975 oddíl zaměřuje svoji činnost na práci s mládeží. Pořádá pro své mládežníky první Vánoční turnaj. 

 Dr. Gejza Nemenyi vystřídal Ing. Sedláčka ve funkci předsedy šermířského oddílu, aby se mohl Sedláček 

věnovat především trenérské činnosti. Vrací se Ing. Jiřinec a koná v oddíle funkci místopředsedy. 

    1976 nejlepší plzeňský šermíř tohoto období Karel Šafařík startoval jako reprezentant na mezinárodním 

turnaji „ Družba“ v Rumunsku. Přicházejí úspěchy mladých závodníků. 

 Na republikovém přeboru žactva roku 1976 v šermu fleretem obsadili plzeňští závodníci tři finálová 

umístění. Löffelmann místo druhé, Kostka čtvrté a Vaculíková místo třetí. Tři dorostenci byli vybráni na 

soustředění olympijských nadějí ve fleretu (Doležal, Kostka, Löffelmann). Osm mladých šermířů splnilo 

podmínky pro přijetí do tréninkového centra mládeže a byli schváleni sekcí při ÚV ČSTV (Ústřední výbor 

Československé tělovýchovy). Bohužel se nepovedlo ustanovit plzeňskou pobočku tréninkového centra 

mládeže, jelikož dostal přednost oddíl Karlových Varů. 

Do oddílu se vrací po několikaleté přestávce Boris Lohr. Trenéři pracují ve složení: Kunt, Sedláček, Kubišta, 

Jiřinec a Lohr, který se věnuje především výcviku šavle. Do oddílu přichází šestnáct začátečníků, kterých se 

ujímá Kubišta. Celkem čítá klub třicet osm členů. 

     V roce 1977 pokračují úspěchy mládeže. Dorostenka Vaculíková se na přeboru ČSSR v soutěži fleretem 

probojovala do finále a obsadila čtvrtou pozici. Mladší dorostenci ze své republikové soutěže přivezli čtyři 
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finálová umístění. Nejúspěšnější Michal Kostka vybojoval v soutěži fleretem zlatou medaili, Skolek se 

umístil rovněž ve finále jako šestý, Vaculíková čtvrtá a hned za ní další plzeňská závodnice Jiřincová. 

Z republikového přeboru žactva fleret se vrací Jiřincová s příčkou pátou a Doležal na místě šestém. 

 Josef Kunt, Ing. Václav Jiřinec a Ing. Mojmír Sedláček pozváni 1. října do hotelu International v Praze na 

oslavu 75 let založení šermu v českých zemích. Pořádáno VŠS ÚV ČSTV. Při příležitosti oslav plzeňští delegáti 

vyznamenáni za dlouholetou práci v šermířské organizaci. Ing. Mojmír Sedláček vyznamenán veřejným 

uznáním třetího stupně, Josef Kunt a Ing. Václav Jiřinec získávají čestné uznání šermířského svazu. 

7. října 1977 se koná oslava 70 let výročí založení jednoty TJ Lokomotiva Plzeň, dříve Sokol Plzeň V. Při této 

příležitosti Boris Lohr vyznamenán 3. stupněm veřejného uznání a Ing. Václav Jiřinec dostal čestný odznak 

ČSTV. 

Pro nemoc se vzdává funkce předsedy oddílu G. Neményi a předsedou oddílu se stává Ing. Václav Jiřinec. 

Měřítkem dobré trenérské práce je zvýšení počtu výkonnostních tříd mladých závodníků. K tréninkům se 

plzeňští šermíři schází v průmyslové škole strojní na Borech. 

 

Sportovní šerm v Plzni v letech 1978 - 1987 

  

     1978 uspořádán již tradiční 20. ročník Západočeského poháru, zároveň je přeborem dorostu ČSR a 

přeborem ČSR mužů II. výkonnostní třídy. Vítězem obou soutěží se stal Petr Bárta z TJ Dynamo Pardubice. 

Na podzim tohoto roku pořádá plzeňský oddíl 1. ročník celostátní soutěže dorostenek a žen „Plzeňský 

pohár“ v šermu fleretem. Mezi dorostenkami se ve finále objevují domácí plzeňské závodnice Vaculíková 

na druhém místě a Jiřincová na místě třetím. Vaculíková je úspěšná i mezi ženami, kde ji náleží třetí pozice, 

oddílová kolegyně Frydrychová obsadila místo páté. 

Löffelmann se umístil ve finále fleretu na přeboru dorostu ČSSR na šestém místě. Přebor mladšího dorostu 

se vydařil Jiřincové, které náleží druhá pozice. 

Do soutěže nejlepších sportovců města Plzně v kategorii žactva vybrána a vyhodnocena mezi nejlepšími 

Dana Jiřincová. Jiří Löffelmann se stává stabilním členem širšího výběru reprezentace ČSSR pro olympijské 

hry v roce 1984.   

Trenérská rada pracuje ve složení: Kunt, Kubišta, Sedláček, Lohr, Jiřinec. Jako cvičitelé působí Lohrová a 

Frydrych. 

     1979 pořádán tradiční Západočeský pohár ve fleretu, první místo vybojoval plzeňský Michal Kostka a 

stává se tak dorosteneckým přeborníkem ČSR, druhé místo náleží dalšímu domácímu závodníkovi 

Löffelmannovi. Löffelmann obsadil příčku nejvyšší mezi muži a je přeborníkem ČSR mužů II. výkonnostní 
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třídy. Vítězkou 2. ročníku Plzeňského poháru je mezi dorostenkami i ženami domácí závodnice M. 

Vaculíková. 

Přebory ČSR se dorostencům z Plzně vydařily. Lazna v soutěži kordem obsadil druhé místo, mezi 

dorostenkami se na čtvrtém místě ve fleretu neztratila ani Vaculíková. Na přeboru ČSSR dorostu ve fleretu 

dosáhla Vaculíková na bronzovou medaili, Löffelmann skončil čtvrtý. 

Jiří Löffelmann se v tomto roce stává nejlepším sportovcem jednoty Lokomotiva Plzeň. 

V roce 1979 slaví oddíl šermu 50 let své existence. „ Dne 16. června oslavuje šermířský oddíl Lokomotiva 

Plzeň dlouholeté jubileum, na kterém předá člen P – VŠS ÚV ČSTV ing. J. Kollár řadu významných ocenění, 

zejména „Zlatý kord“ zasloužilým členům oddílu J. Kuntovi, M. Kubištovi a T. Frydrychovi, dále „ čestné 

uznání svazu “ ing. M. Sedláčkovi, B. Lohrovi, ing. Jiřincovi, M. Lohrové – Fabiánové. “  (Kronika 1979) 

Plánovaný nábor nováčků nemůže oddíl v tomto roce splnit, neboť nemá žádnou výstroj ani výzbroj, 

protože v tuzemsku není v současnosti k dostání. Oddíl je nucen omezit účast na soutěžích, neboť nemá 

dostatek čepelí ani pro špičkové závodníky. 

     1980 soudobý tisk píše o Západočeském poháru. „Na přeboru ČSR dorostenců a mužů fleretem, který 

se konal tuto sobotu a neděli v hale TJ Lokomotiva, dosáhli pěkného úspěchu mladí plzeňští šermíři. 

V kategorii dorostu se Jiří Löffelmann umístil na druhém místě, Kostka byl třetí, Skolek šestý. V soutěži mužů 

II. VT získal Václav Jiřinec čtvrté místo a Marek Lazna byl pátý. Oba borci jsou ještě dorostenci. Vítězem 

obou soutěží se stal Daniel Trohař ze SVS Slavia VŠ Praha.“ Dále v článku  „Dobrou vizitkou práce trenérů 

vzorného oddílu TJ Lokomotiva je i nominace čtyř členů oddílu, J. Löffelmanna, M. Kostky, J. Kostky a M. 

Vaculíkové, na mezinárodní soutěž socialistických států DRUŽBA 1980 v Gottwaldově, kde budou tvořit, 

vedle explzeňana R. Sedláčka ze střediska vrcholového sportu, jádro juniorského družstva ČSSR.“ (Kronika 

1980 – 1981) Roku 1980 pořádá oddíl TJ Lokomotiva Plzeň přebory dorostu ČSSR. Ve fleretu mezi 

dorostenkami zvítězila Bogdaňová z UK Bratislava, nejlépe umístěnou plzeňskou závodnicí je Vaculíková na 

devátém místě. Prvním dorostencem tohoto přeboru ve fleretu je Sedláček ze SVŠ Praha, plzeňský Kostka 

získává místo páté. V kordu nejvyšší příčku vybojoval Trohař SVŠ Praha, osmé místo Jiřinec z domácího 

oddílu. Pořádán 3. ročník Plzeňského poháru, kde si z domácích závodnic nejlépe vedla Vaculíková, která 

v kategorii žen obsadila třetí místo. 

Pro zajištění budoucnosti oddílu, v rámci náboru nováčků, probíhají ukázky šermu na různých místech. 

Členové TJ Lokomotiva předvádějí své šermířské dovednosti mládeži, aby jim ukázali krásu svého sportu. 

Ukázky probíhají v Borském parku, u Boleveckého rybníka či ve školách. 

Založena přípravka pro děti od deseti let. Oddíl má v přípravce sedm nováčků, problémem však zůstává 

nedostatek šermířského vybavení, který na volném trhu chybí. Vysoké ceny sportovního náčiní odrazují 
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řadu nováčků, kteří když zjistí, že si sami musí ušít, případně odkoupit od bývalých šermířů dres a výzbroj 

hradit ze svého, raději přejdou na jiný sport. 

V socialistické soutěži o titul „Vzorný kolektiv“ je plzeňskému oddílu šermu přiznán I. stupeň. 

V září tohoto roku začíná oddíl trénovat v hale TJ Lokomotiva Plzeň. Trenérskou radu Sedláček, Kunt, 

Kubišta, Lohr, Jiřinec, doplňuje Jana Dusová. 

     1981 pořádán jako již tradičně Západočeský pohár. Jeho vítězstvím se přeborníkem ČSR ve fleretu mezi 

dorostenci stává domácí závodník Löffelmann, druhý se umístil rovněž Plzeňan M. Kostka. V soutěži mužů 

si tito závodníci pořadí prohodili a přeborníkem mužů II. výkonnostní třídy je M. Kostka. V březnu tohoto 

roku pořádá plzeňský oddíl Mistrovství ČSSR dorostenců ve fleretu jednotlivců a družstev. Přeborníkem 

ČSSR v šermu fleretem dorostu se stalo družstvo Lokomotivy Plzeň ve složení: M. Kostka, J. Löffelmann, V. 

Jiřinec. Mezi jednotlivci se ve finálové osmičce objevují dva domácí závodníci a to Kostka na druhém místě 

a Löffelmann na místě pátém. V květnu pak pořádá oddíl Mistrovství ČSSR mužů ve fleretu. Vítězem Čapek 

z VŠ Praha. 

Na přeboru ČSR v kordu dorostenců se na příčce šesté neztrácí Václav Jiřinec. V kategorii mužů si z přeboru 

ČSR ve fleretu přiváží vynikající třetí místo Michal Kostka, Jiřinec se umístil jako čtvrtý. 

Ve spolupráci s Domem pionýrů a mládeže v Plzni se oddíl stará o mladé naděje. Šermířský kroužek zde 

vede Jana Dusová a Roman Beneš. Kroužek se stává přípravkou oddílu a zásobárnou pro doplnění stavu 

žáků. Dochází sem zájemci o šerm od deseti let. Podle výsledků a schopností pak přecházejí mezi žáky 

Lokomotivy Plzeň. 

Trenérská rada doplněna o Šafaříka. 

     1982 pořádán již 24. ročník Západočeského poháru. Vítězem a zároveň přeborníkem ČSR ve fleretu mezi 

dorostenci je Libor Žíla z VŠ Praha. Plzeňský oddíl pořádá také přebor ČSR žen, který vyhrává Sussová z VŠ 

Praha. Plzeňský pohár žen a dorostenek ve fleretu má svůj 5. ročník. 

Nejúspěšnějším závodníkem oddílu je v tomto roce Michal Kostka. Na přeborech ČSR ve fleretu se 

probojoval do finále, kde obsadil osmé místo. Dalším úspěchem tohoto závodníka je třetí místo na 

Akademickém mistrovství ČSSR. 

Roku 1982 umírá Josef Kunt, který patřil mezi přední československé reprezentanty předválečného období. 

Patřil mezi vedoucí organizátory plzeňského šermu, dlouhá léta působil jako trenér, rozhodčí, podílel se na 

práci svazu. 

Memoriál Josefa Kunta – Pohár železničářů Plzeň – 1. ročník. Disciplína tohoto závodu je kord muži III. 

výkonnostní třídy. Vítězem prvního ročníku je plzeňský závodník Berčík. 
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Tento rok byla výkonnost závodníků oddílu slabší, dá se říci, že z důvodu „generační krize“. Junioři oddílu 

převážně nastoupili na vysoké školy, na vojnu i do zaměstnání a jejich nástupci dosud nedosahují jejich 

úrovně. 

     1983 TJ Lokomotiva Plzeň pořádá přebor dorostenců ČSR ve fleretu. Vítězí Schliebener z Bohemians. 

Dále pak jubilejní 25. ročník Západočeského poháru, jehož vítězem v soutěži fleretem muži je domácí 

závodník Michal Kostka. Rovněž přebory žen ČSR ve fleretu jsou pořádané v Plzni, vyhrává Lacková z VŠ 

Praha. 

M. Kostka vybojoval sedmé místo na přeboru ČSR ve fleretu muži. 

O snížení počtu tréninkových hodin v tomto roce se zapříčinila rekonstrukce tréninkových prostor, tedy 

rozcvičovny haly TJ Lokomotiva. 

 Pro účel výcviku pouze několika závodníků slouží ochoz haly, který k tréninku a činnosti oddílu 

nepostačuje. Stále trvá a neustále se prohlubuje nedostatek šermířského materiálu na našem trhu, který 

je v této době limitujícím faktorem dalšího rozvoje a existence šermířského sportu. 

Oddíl dodržuje veškerá úsporná opatření. Šerm, jako olympijský sport, není v našem městě preferován a 

nemůže počítat s dotacemi i když zaměřuje činnost především na mládež. S ohledem na tyto okolnosti 

oddíl tento rok nepořádá všechny tradiční soutěže, neprobíhá hromadný nábor nových adeptů. 

Trenérskou radu tvoří Sedláček, Lohr, Jiřinec a Löffelmann. 

     I v následujícím roce 1984 dochází k útlumu závodní činnosti a činnosti oddílu vůbec. Důvodem je 

absolutní nedostatek základního technického vybavení čepelí, masek a jiného, pro činnost potřebného 

materiálu. Nadále trvá havárie rozcvičovny. Možnost tréninku na ochozu haly, který se členové oddílu snaží 

zařídit jako šermírnu pokládáním gumových koberců, osazením nástěnných terčů atd., vyhovuje pouze 

technickému výcviku závodníků. Neslouží však pro sportovní růst celého oddílu. Od podzimu tohoto roku 

umožněno alespoň částečně se scházet, vždy v pátek, v tělocvičně gymnázia na Mikulášském náměstí. Zde 

probíhá výcvik nohou a doplňující cvičení. Stav členů oddílu, včetně hostujících, se snížil o dvacet během 

dvou let omezování šermířské činnosti.   

     1985 obnoven Memoriál Josefa Kunta – 2. ročník. Ze soudobého tisku (sport Pravdy): „Memoriál Josefa 

Kunta v šermu kordem uspořádala Lokomotiva Plzeň. Zvítězil Michal Kostka z pořádajícího oddílu. K 55. 

výročí založení šermířského oddílu se rovněž uskutečnilo meziměstské utkání, v němž Plzeň zdolala Prahu 

5:2. Vítězové startovali v sestavě Šauer, Miňo a Jan Kostka.“  (Kronika 1984 – 1986) 

          Löffelmann vybojoval třetí místo na Akademickém mistrovství ČSSR ve fleretu. 

Tento rok rovněž dochází k útlumu jak závodní činnosti, tak celkového chodu oddílu. Činnost udržují šermíři 

pouze na ochozu haly a do rozcvičovny se vrací až koncem roku. 
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Založena přípravka formou sportovního pionýrského oddílu, pod vedením Pavlíny Sádlíkové, ve spolupráci 

s 21. ZŠ. 

Předsedou oddílu je již deset let Ing. Jiřinec. Trenéři pracují v sestavě Lohr, Sedláček, Löffelmann a Šauer, 

který je vedoucím trenérem moderních pětibojařů a věnuje se jejich výcviku v šermu kordem.   

     1986 pořádán 3. ročník Memoriálu Josefa Kunta v šermu kordem muži. 

Löffelmann získává bronz na Akademickém mistrovství ČSR ve fleretu. Také na přeboru ČSR v šermu 

fleretem se tento závodník v kategorii mužů umístil na čtvrtém místě. 

Pro mládež a začínající šermíře pořádá oddíl Vánoční turnaj, který se v následujících letech stává tradičním. 

Oddíl po období nuceného poklesu činnosti i výkonnosti se díky návratu do rozcvičovny haly Lokomotivy 

pomalu dostává na cestu vzhůru tak, aby se navrátil mezi nejlepší oddíly v republice. 

Vedení oddílu moderního pětiboje přebírá Dr. Jaroslav Voldřich, který sám není aktivním šermířem, proto 

se šermířskému výcviku moderních pětibojařů věnují trenéři – specialisté.   

     1987 na přeborech žactva ČSR v šermu kordem obsadil Jaroslav Voldřich čtvrté místo. Díky havárii 

vlastní haly činnost klubu opět narušena. I když jednota oddílu vyšla vstříc a přidělila náhradní cvičební 

hodiny, změna rozvrhu způsobila úbytek členů při trénincích, přestože oddíl provedl celkem úspěšný nábor.    

Ing. Václav Jiřinec se vzdává z pracovních důvodů funkce předsedy oddílu. 

     Na počátku tohoto období čítá oddíl kolem dvaceti aktivních členů. Také díky spolupráci s moderními 

pětibojaři Slavie VŠ, kteří hostují v oddíle jako kordisté se podařilo zvýšit počet trénujících členů na čtyřicet. 

 

Sportovní šerm v Plzni v letech 1988 – 1997 

 

     1988 Memoriál Josefa Kunta má svůj 5. ročník, jehož vítězem je domácí kordista Michal Kostka.    

 Zvolen nový výbor oddílu, předsedou je Marek Lazna, trenéry jsou Sedláček a Löffelmann. 

     1989 v soudobém tisku čteme: „Šestý ročník Memoriálu Josefa Kunta, bývalého člena plzeňského 

šermířského oddílu a reprezentanta Československa uspořádal šermířský oddíl TJ Lokomotiva Plzeň. Turnaj, 

kterého se zúčastnili šermíři z Prahy, Karlových Varů a Plzně, byl současně i jednou z prvních akcí tohoto 

oddílu k šedesátému výročí vzniku organizovaného šermu v Plzni. Vítězem turnaje se stal P. Berčík 

z pořádajícího oddílu, druhý byl další domácí šermíř S. Krmášek a třetí M. Douba z Karlových 

Varů.“ (Kronika 1987 – 1989)   

Poprvé pořádán Plzeňský pohár žen v šermu kordem. 

Oddíl pořádá pro své členy týdenní letní výcvikový kurz v rekreačním zařízení v obci Hamry na Šumavě, za 

účelem výcviku sportovního šermu. Vlastní výcvik probíhá venku. Cílem kurzu je zvýšení fyzické kondice, 
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obratnosti a fixování či zlepšování základních šermířských prvků. Vedoucím kurzu je dipl. technik Josef 

Kuneš, vedoucí programu a výcviku MUDr. Jaroslav Hronek. 

     1990 pořádán 7. ročník Memoriálu Josefa Kunta, vítězem Přemysl Berčík z Plzně.  Plzeňský pohár pro 

ženy má svůj druhý ročník.   

Miňo osmým místem uzavírá finálovou osmičku na Mistrovství ČSR v šavli muži. Hodková se na přeborech 

ČSR v kordu ženy umístila na místě devátém. 

Již podruhé pořádá oddíl pro své členy výcvik sportovního šermu s pobytem v rekreačním zařízení na 

Šumavě. Vedoucí kurzu je i tento rok Kuneš stejně jako vedoucí programu a výcviku Hronek. Trenéry 

pokročilých závodníků jsou na týdenním soustředění Jiří Löffelmann a František Weinfurter. 

Tento rok byl proveden nákup zbraní a masek v Písku, což přispělo ke zlepšení podmínek členů oddílu.  

František Weinfurter, člen šermířského oddílu TJ Lokomotiva Plzeň, se stal prvním soukromým výrobcem 

československých šermířských masek. 

Jan Miňo se specializuje na výcvik šermu kordem plzeňských moderních pětibojařů a působí tak jako jejich 

hlavní šermířský trenér.      

     1991 pořádán 8. ročník Memoriálu Josefa Kunta a 3. ročník Plzeňského poháru. 

I tento rok pořádá oddíl týdenní soustředění na Šumavě. S šermířskou mládeží odcestovali Marek Lazna 

jako vedoucí kurzu a František Weinfurter jako vedoucí výcviku a programu. 

Koncem roku se ujímá funkce předsedy oddílu TJ Lokomotiva Plzeň Jan Miňo. Vedoucím trenérem je Ing. 

Mojmír Sedláček.   

     Na domácí půdě pořádá roku 1992 plzeňský klub 9. ročník Memoriálu Josefa Kunta, vítězem plzeňský 

Krmášek a již 4. ročník Plzeňského poháru, vítězkou rovněž domácí závodnice Voldřichová. Dále pořádána 

Velká cena Plzně pro juniorky a ženy v šermu kordem. 

Druhé místo na Mistrovství ČR v šermu kordem muži vybojoval pro Plzeň Krmášek. M. Kostka ve fleretu 

vyšermoval na Mistrovství ČR mužů místo páté. V šavli muži obsadil na Mistrovství ČSR sedmé místo Jan 

Miňo. Na Mistrovství v kordu kadetky se neztratily zástupkyně ze sekce moderního pětiboje a to na pátém 

místě Raková, šestém místě Bukvová a na místě osmém Singrová. Singrová pak získává bronzovou medaili 

na Mistrovství ČR v kordu žačky. 

V roce 1992 došlo ke vzniku nového šermířského oddílu na území města Plzně. Z oddílu TJ Lokomotiva Plzeň 

se odpojilo pět členů v čele s Marií Löwovou a založili Šermířský oddíl Sokol Plzeň 1 sídlící ve Štruncových 

sadech v Plzni. Tento oddíl nemá v úmyslu vítězit na turnajích, nýbrž scházet se k volnému šermu pro 

radost a potěšení. Z počátku sužoval oddíl nedostatek šermířského vybavení, které bylo postupně 

doplňováno.   
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     1993 Ze soudobého tisku: „Šermířský klub plzeňské Lokomotivy si získává stále lepší kredit i jako 

organizátor. Proto mu bylo přiděleno i pořádání prvního Mistrovství České republiky v šermu kordem 

juniorek. Turnaje se zúčastnilo pět družstev ze čtyř silných šermířských oblastí – Prahy, Karlových Varů, 

Plzně a Písku. V soutěži jednotlivkyň se nejvíce dařilo T. Tesařové (USK Praha), která potvrdila postavení 

současné juniorské jedničky.“  (Kronika 1992 – 1994) Z domácích závodnic se nejlépe umístila Bukvová na 

sedmé příčce. Dále je TJ Lokomotiva pořádána Velká a Malá cena Plzně. Tato soutěž je určena pro ženy a 

juniorky, které se věnují šermu kordem. 

Bronzovou medaili přivezla z Mistrovství ČR v kordu kadetek Voldřichová a páté místo Singrová. 

     1994 Plzeňský turnaj 1. ročník, kord žáci a žačky. Malá a Velká cena Plzně 3. ročník. Dále TJ Lokomotiva 

Plzeň pořádá Mistrovství ČR v šermu kordem žáků a žaček. Toto mistrovství je úspěšné pro domácí 

Michalíkovou, která získává bronzovou medaili. Jubilejní 10. ročník Kuntova Memoriálu vyhrává Rubeš 

z Karlových Varů. 

Na Akademickém mistrovství ČR vybojoval Voldřich třetí místo. Rovněž třetí pozici přineslo Mistrovství ČR 

v kordu kadetek Singrové.    

     1995 pořádány tyto turnaje: 11. ročník Memoriálu Josefa Kunta, 2. ročník Plzeňského turnaje, 5. ročník 

Plzeňského poháru. 

Na Mistrovství ČR v kordu žáci patří sedmá pozice Michalíkovi, osmá Brejchovi. Michalík také mezi žáky 

fleretisty obsadil pátou příčku na Mistrovství ČR. 

Jan Miňo a Jiří Löffelmann se ujali příprav a organizace prvního turnaje historických šermířů v šermu 

kordem a dýkou. Jednalo se o experimentální formu šermířského projevu, která byla kombinací dobového 

a sportovního šermu. Umožnili tak „historickým“ šermířům a šermířkám vyzkoušet si své schopnosti a 

dovednosti v téměř reálných soubojích. „Historičtí“ šermíři si tak mohli zkusit, jaké je „opravdu“ zasáhnout 

soupeře. Šermíři na tomto turnaji používali kord opatřený kontaktem a dýku, jejíž zásah posuzoval 

rozhodčí. 

     1996 na Mistrovství ČR v šermu kordem kadeti, kadetky se do elitní osmičky probojovali plzeňští 

sourozenci Michalík, Michalíková, když oba obsadili osmou příčku. Stejná pozice patřila Michalíkovi i mezi 

juniory. 

     Na Mistrovství ČR 1997 v šermu kordem se mezi kadety prosadili moderní pětibojaři Michalík na šesté 

pozici a Kateřina Novotná na osmém místě. 

     Oddíl má v tomto období kolem třiceti aktivních členů, přičemž značná část z nich se věnuje modernímu 

pětiboji. Působištěm oddílu šermu TJ Lokomotiva Plzeň je rocvičovna haly TJ Lokomotiva Plzeň, kde se 

šermíři schází k pravidelným tréninkům. 
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Sportovní šerm v Plzni v letech 1998 – 2006 

 

     Z Mistrovství ČR 1998 dováží plzeňští závodníci dvě finálová umístění v šermu kordem. Mezi žáky se na 

šesté pozici umístil Černý, pátá příčka patří kadetovi Brejchovi. 

     Mistrovství ČR 1999 v kordu se plzeňským žákům opravdu vydařilo. Druhé místo přiváží Štěpán Kaše, 

třetí Pelcman a páté Skrovný. 

Kaše se se sedmým místem objevuje ve finále Mistrovství ČR i mezi kadety. Mistrem republiky juniorů 

v šermu kordem je odchovanec plzeňského šermu, závodník Dukly Olomouc Bajer. Vedoucím trenérem 

šermířů TJ Lokomotiva Plzeň je Ing. Mojmír Sedláček, předsedou oddílu Jan Miňo. 

     Titulem mistra ČR pro rok 2000 se mezi kadety v šermu kordem může pochlubit plzeňský závodník 

Štěpán Kaše. Kaše spolu se Skrovným, Pelcmanem a Sivákem si z tohoto mistrovství odváží také třetí příčku 

ze soutěže družstev. 

Na Mistrovství ČR v kordu juniorů se do elitní osmičky probojoval Kaše na sedmém místě, Michalík na 

osmém místě, Kateřina Novotná mezi juniorkami rovněž na místě osmém. Po několika desítkách let měl 

plzeňský šerm zastoupení v české juniorské reprezentaci. Mistrovství Evropy juniorů v turecké Antalyi se 

zúčastnil Ondřej Brejcha.   

     Na Akademickém mistrovství ČR 2001 v soutěži kordem náleží třetí místo Michalíkovi i jeho oddílové 

kolegyni Novotné. První příčka patří Kašparovi, členovi šermířského oddílu Sokol Plzeň 1. Mistrovství ČR 

v šermu kordem žáků přineslo šesté místo Kopeckému, mezi kadety, rovněž v kordu náleží vynikající třetí 

místo Kašemu. Ve finále Mistrovství ČR v kordu je mezi seniory Michalík sedmý. 

Šermíři TJ Lokomotiva předvedli své umění veřejnosti na Sportovní gala show, která se konala přímo na 

plzeňském Náměstí Republiky. Tento projekt MŠMT ČR se konal jako propagační kampaň národního 

programu rozvoje sportu pro všechny.  Při této příležitosti se šermíři snažili proniknout do povědomí 

plzeňské veřejnosti a přijmout mezi sebe případné nové zájemce o šerm.   

     Bronzovou medaili vyšermoval Kašpar s kordem na Akademickém mistrovství ČR v roce 2002 a připsal 

tak další úspěch svému domácímu oddílu Sokol Plzeň 1. Tento výsledek mu zajistil účast na mezinárodních 

akademických závodech družstev, které se konaly v Bernu. 

     Z finále Mistrovství ČR 2003 juniorů v šermu kordem přiváží bronzovou medaili Kopecký. Bohužel se 

nezdařilo uspořádat, na tento rok plánovaný, 12. ročník Memoriálu Josefe Kunta. 
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Moderní pětibojař Michal Michalík na Mistrovství světa v moderním pětiboji v Itálii, ve městě Pesaru, získal 

se svými reprezentačními kolegy Capalinim a Sedleckým bronzové umístění v družstvech a bronzovou 

medaili v jednotlivcích. Tímto umístěním se nominoval na olympijské hry v roce 2004 v Athénách. 

     Na Akademickém mistrovství ČR 2004 v šermu kordem náleží třetí místo Michalíkovi a Bajerové. Čerstvý 

absolvent Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity Ing. Michal Michalík získal 6. místo na OH 

v Athénách v moderním pětiboji. 

Kašpar ze Sokola Plzeň 1 je přeborníkem České obce sokolské v šermu kordem mužů. 

     Ve finále mistrovství ČR 2005 kord žačky náleží třetí místo Kodedové, Pohanka mezi žáky šestý. Kodedová 

si navíc připisuje celkové páté místo v Seriálu mistrovství ČR. 

     Sedmé místo ve finále Mistrovství ČR 2006 v šermu fleretem přiváží mladší žačka Jílková, které náleží 

osmá příčka v celkovém pořadí Seriálu mistrovství ČR. 

Úspěšní jsou také plzeňští žáci kordisté. Pohanka je ve finále Mistrovství ČR na pátém místě, které mu náleží 

i v celkovém pořadí Seriálu mistrovství ČR. Habrychová ve finále na místě šestém a v celkovém pořadí si 

polepšila na místo páté. 

Šermířský oddíl Sokol Plzeň 1 pořádá historicky poprvé přebory České obce sokolské v šermu kordem v 

kategoriích žactva, kadetů a juniorů. Domácí členka Dvořáková mezi žákyněmi zvítězila a mezi kadetkami 

obsadila druhou pozici. Se zajištěním turnaje pomohly šermířské oddíly Sokol Písek a TJ Lokomotiva Plzeň. 

 

Sportovní šerm v Plzni v letech 2007 – 2019 

 

 V tomto období dochází k ústupu popularity fleretu i šavle a preferovanou zbraní plzeňských šermířů 

se stává kord. Hlavními trenéry jsou i nadále ing. Mojmír Sedláček a Jan Miňo, vedle nich trénují i Miroslav 

Cimpa a Sváťa Krmášek. Předsedou oddílu se v roce 2007 stává ing. Petr Bradáč. 

 Michal Michalík obhájil v roce 2008 na OH v Pekingu 6. místo v moderním pětiboji jednotlivců. 

 Předních umístění v národních soutěžích opakovaně dosahují Eva Habrychová, Klára Jílková (bronzová na 

MČR juniorek v kordu 2008, dvojnásobná vítězka akademického mistrovství žen v kordu 2009 a 2010) a její 

sestra Nikola (stříbro na MČR ve fleretu mladších žaček 2008, stříbro na MČR v kordu žaček 2010 a bronz 

na MČR kadetek 2010). Největší úspěchy mezi lety 2011 a 2014 ale dosahuje kordista Petr Bradáč ml., 

svěřenec Jana Miňa. Mezi jeho nejlepší výsledky patří dvojnásobné 1. místo na MČR v kordu kadetů 2012 

a 2013, 3. místo na ECC Krakov 2013 a 18. místo na MSK v Poreči 2013. Petr Bradáč byl rovněž třikrát 

nominován mezi nejlepší sportovce města Plzně v mládežnických kategoriích. 
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V roce 2015 zemřel ing. Mojmír Sedláček, ikona plzeňského šermu a čestný člen Českého šermířského 

svazu. Jan Miňo postupně odchází trénovat na plný úvazek do Dukly Praha, Miroslav Cimpa se stěhuje do 

Tábora, kde zakládá nový šermířský oddíl a Sváťa Krmášek omezuje z osobních důvodů trénování na 

minimum. V této obtížné personální situaci se trenérské práce ujímají nadšenci převážně z řad rodičů a 

bývalých závodníků – Petr Bradáč st., Jaroslav Jílek, Marek Pešula, Petr Skrovný, vrací se Štěpán Kaše, Marek 

Pokorný a po ukončení úspěšné závodní kariéry i Michal Michalík. Hlavním trenérem je jmenován Jiří 

Löffelmann. 

 V roce 2016 se Barbora Kodedová nominovala na letní olympijské hry v Rio de Janeiro, kde obsadila 

26. místo v soutěži moderních pětibojařek. 

 Oddíl se zaměřuje na popularizaci šermu a práci s mládeží, opakovaně se účastní propagačních akcí 

jako je Sporťáček – Wannado, Plzeňský festival sportu a Olympijský park Plzeň, začíná pořádat populární 

Čertovský turnaj pro všechny mládežnické kategorie a pravidelné letní soustředění zaměřené na fyzickou 

přípravu. Další oblíbenou akcí je turnaj smíšených družstev o Sokolí péro, na který se sjíždí kordisté a 

kordistky všech věkových kategorií z celé republiky. Plzeňská šermírna se opět plní bílými dresy závodníků 

a černými plastrony trenérů, členská základna překonává hranici 100 členů a začíná generovat další výrazné 

talenty, jakými jsou Adélka Brandnerová, Jakub Ryba, Tomáš Kroužecký, Šimon Smrček, Jakub Jindra, sestry 

Pešulovy Magdalena, Gabriela a Alexandra, Matěj Vachovec a David Matoušek. Z řady úspěchů lze zmínit 

zejména medailová umístění na kordových mistrovstvích České republiky – Jakub Ryba bronzový v 

mladších žácích 2014 a bronzový v žácích 2015, Alexa Pešulová zlatá v minižačkách 2018, Milan Vráblík 

bronzový v minižácích 2018, Tomáš Kroužecký bronzový v kadetech 2018 a k tomu překvapivé 8. místo na 

MČR seniorů 2019, Jakub Jindra bronzový v kadetech 2019, družstvo kadetů (Jindra, Kroužecký, Smrček) 

bronzové na MČR 2017 a MČR 2018 (Kroužecký, Rudolf, Smrček), družstvo mladších žáků (Fischer, Hradil, 

Vachovec, Vlach) zlaté na MČR 2018, družstvo žáků (Ba, Fischer, Matoušek, Vachovec) zlaté na MČR 2019. 

Po několika letech se plzeňský šermíř opět prosazuje i do české reprezentace. Kadet Jakub Jindra se v roce 

2019 nominoval na ME kadetů v italské Fogii (37. místo) a MS kadetů v Toruni (122. místo) 

Kromě mládeže je TJ Lokomotiva Plzeň v posledních letech mimořádně úspěšná i ve veteránských 

kategoriích a to zejména díky Jaroslavu Jílkovi a Petrovi Skrovnému. Oba mají nespočet medailí a titulů z 

veteránských soutěží, z nichž lze namátkou vybrat například 16. místo Jaroslava Jílka na ME veteránů 2013 

v italském Terni, nebo čtyřnásobné vítezství Petra Skrovného na kordovém maratonu v německém 

Saalfeldu. 

 


