
Střípky ze šermířského dění 

 

Přebor České obce sokolské 2016 

Dne 21. 8. 2016 se uskutečnil v Bystřici nad Pernštejnem zápas sportovního šermu fleretem ukončující 

každoroční soustředění. Šternberský oddíl se zúčastnil tří kategorií. 

 V kategorii minižáci s naprostým přehledem zvítězil Vladimír Knob, který ve finále porazil Matyáše 

Laryše. A tím se stal přeborníkem České obce sokolské. Dále se v této kategorii zúčastnil Petr Zehnálek, 

který byl na svém prvním turnaji a i přes to získal krásné druhé místo. 

V kategorii mladší žáci se umístil na druhém místě David Kvapil, který podlehl brněnskému závodníkovi 

Martinu Slezákovi. 

V kategorii mladší žačky statečně bojovala Lenka Mušková, ale z důvodu zranění nemohla dokončit 

zápas a neumístila se. 

Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci města Šternberk. 

 

Šternberský tým s českým reprezentantem  

Alexandrem Choupenitchem z oddílu Sokol Brno I.. 



Reprezentace šternberského šermíře (Ještědský kalíšek) 

Dne 21. 11. 2016 se v Liberci uskutečnil šermířský turnaj v kategorii mladších žáků. Celkem se 
sešlo 33 závodníků z 11 šermířských oddílů. Jedním ze závodníků byl člen oddílu TJ Sokol 
Šternberk Vladimír Knob, který v základních skupinách vyhrál všech 5 utkání a až v druhém 
kole skupin utrpěl porážku a druhé kolo pro něj skončilo poměrem 4 vyhraných a 1 prohraný 
zápas. Po základních skupinách byl nasazen jako 5. V eliminačních kolech postupně zvítězil nad 
Jiřím Ullspergerem 12:1, Jakubem Švandou 12:4, Vojtěchem Gerišem 12:6. Porážku utrpěl s 
Tomášem Chramostou 3:12 z Liberce. Vladimír Knob se tedy skončil na 3. místě. Velmi 
děkujeme za vzornou reprezentaci a těšíme se na další výsledky. 

 

 

Vladimír Knob třetí zprava. 

 

 

 

 

 



Šternberský vánoční turnaj o Putovní fleret 

Dne 22. 12. 1016 se uskutečnil tradiční vánoční turnaj ve Šternberku. Turnaje se zúčastnili jen 

členové šternberského oddílu TJ Sokol Šternberk. První místo obsadil David Kvapil, těsně za 

ním byl Vladimír Knob, na třetím místě se umístila Lenka Mušková a čtvrté a páté místo 

obsadili Petr Zehnálek a Antonín Štýbnar. Turnaje se též zúčastnil nejstarší člen oddílu pan Jiří 

Zoubek, který aktivně šermuje ve veteránské kategorii.  

 

  

Šermířský oddíl TJ Sokol Šternberk: zleva Martin Látal – trenér, předseda a rozhodčí oddílu, 

Petr Zehnálek, Vladimír Knob, Jiří Zoubek, David Kvapil, Lenka Mušková a Antonín Štýbnar. 

 

 

Stříbrná medaile získaná šternberským závodníkem v Praze 

Dne 14. 1. 2017 se uskutečnil šermířský turnaj v kategorii mladších žáků v Praze, který pořádal 

oddíl USK Praha. Turnaje se zúčastnilo 30 účastníků. Mezi nimi dominoval šternberský 

závodník Vladimír Knob, který v základních skupinách šermoval 9 zápasů, ze kterých 2 prohrál 

a zbylých 7 vyhrál. Po skupinách byl nasazen jako 7. V eliminačních kolech prošel přes Ondřeje 

Hynka 12:7, Jáchyma Hasíka 12:7, Vojtu Geriše 9:8, Matyáše Chlebouna 12:6. Až ve finále 

podlehl libereckému šermíři Tomáši Chramostovi poměrem 12:5 a získal krásné druhé místo. 

Byl to velmi vydařený zápas a těšíme se na další takové. Hodně štěstí. 

 



 

Vladimír Knob druhý zleva při vyhlášení výsledků turnaje v Praze. 

 

Šternberský oddíl přivezl 2 zlaté a 1 bronzovou medaili ze sokolského přeboru 

v Bystřici nad Pernštejnem 

Na každoročním turnaji přeboru ČOS dne 26. 8. 2017 ukončujícím šermířské soustředění se 

Šternberští závodníci opět probojovali na přední pozice. 

V kategorii mladších žáků reprezentoval závodník Vladimír Knob, který v základních skupinách 

šermoval 7 zápasů, z toho 3 prohrál a 4 zápasy vyhrál. Po skupinách byl nasazen jako 7. 

V eliminačních kolech vyhrál nad Jiřím Ulsspergrem 15:5, ale hned další zápas pro něj byl 

osudný a prohrál s Vojtou Gerišem 15:12. Tím si zajistil 3. místo v sokolském přeboru. 

V kategorii žáků šermoval za šternberský oddíl David Kvapil. V základních skupinách se utkal 

rovněž se 7 protivníky. Utrpěl 2 těsné porážky, obě poměrem 4:5 a 5 vítězství. Nasazen byl 

jako 4. V eliminačních kolech přešel přes Michala Hudimače 15:2, ale poté šermoval 

s Martinem Ondrůškem a za těsného stavu 13:15 prohrál. V sokolském zápase obdržel titul 

Přeborník ČOS. 

Dále se účastnila v kategorii žaček Lenka Mušková. Ve skupinách potkala 6 šermířek. Po 2 

prohrách a 4 vítězství byla nasazena jako 5. V eliminaci vyhrála nad Natálií Jonášovou 15:3, ale 

hned další zápas podlehla Karolíně Komínové 7:15. Ovšem získala titul Přebornice ČOS. 

Za tyto úspěchy děkujeme a těšíme se na novou sezónu 2017/2018. 


