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Zpráva o činnosti oddílu Šerm Sokol Šternberk v roce 2005: 
 

Historie: 

Sportovní oddíl Šerm Sokol Šternberk vznikl dne 1. 9. 2005. Členové oddílu přešli z důvodu organizačních změn 
na předchozím působišti ze Šermířského oddílu při Sportovním klubu Univerzity Palackého Olomouc, který byl 
založen na konci roku 1995 panem Petrem Hrochem a jeho ženou paní MUDr. Katarínou Hrochovou. Petr Hroch 
se ujal role předsedy oddílu. Historicky vzato navázal na oddíl, který byl založen panem Zdeňkem Mynaříkem, 
Františkem Ševčíkem a Robertem Černoškem v roce 1961 při tehdejší TJ Slávia Vysoké školy Olomouc. 

 
Tréninky: 
 
Probíhají v pondělí a čtvrtky od 19:30 do 21:15 v hale Sokola Šternberk, Zahradní 23. Tréninky vede Ing. Martin 
Látal, absolvent FTK UP Olomouc specializace Trenérství šermu 1. třídy po studiu, které ukončil v lednu roku 
2003. Šermu se věnuje od roku 1975. 
 
Účast na turnajích: 
 

Memoriál Roberta Rybáře dne 29. 1. 2005 

Na Memoriálu Roberta Rybáře pořádaném dne 29. 1. v brněnské sokolovně klubem Sokol Brno I se dařilo v 
šermu fleretem v kategorii kadetů Janu Látalovi z oddílu šermu SK UP Olomouc. V konkurenci 18 závodníků z 5 
klubů vyřadil po 2 kolech základních skupin v eliminačních zápasech Aleše Duraje z klubu Šerm Ostrava 15:5, 
Jana Srnu z pořádajícího klubu 15:8 a probojoval se tak do finále. V boji o vítězství podlehl ostravskému Ondřeji 
Sglundovi 14:15 po velmi pěkném souboji a obsadil tak celkově stříbrnou pozici. Jeho oddílový bratr David Látal 
obsadil 14. místo. 

6. ročník turnaje Bílá Opava dne 6. 2. 2005 

Na 6. ročníku turnaje Bílá Opava pořádaném dne 6. 2. šermířským klubem TJ Slezan Opava se dařilo v šermu 
fleretem v kategorii žáků Davidu Látalovi z oddílu šermu SK UP Olomouc. V konkurenci 9 závodníků ze 4 klubů 
byl po prvním kole zápasů každý s každým se 2 porážkami a 6 vítězstvími nasazen jako číslo 1. Tuto pozici 
uhájil 7 vítězstvími i ve druhém kole. V eliminačním semifinálovém zápase zdolal domácího Martina Milicha 15:6 
a ve finále dalšího domácího závodníka Jakuba Grulicha poměrem 15:9, čímž si vybojoval své první turnajové 
vítězství. 

Turnajový víkend 12. 2. - 13. 2. 

39. ročníku mezinárodního turnaje v šermu fleretem kategorie kadetů ve Stuttgartu pořádaném oddílem TV 
Cannsatt se zúčastnil i závodník z klubu SK UP Olomouc Jan Látal. Turnaj proběhl ve dnech 12. 2. - 13. 2. a 
startovalo v něm 196 závodníků z 10 zemí. Pro olomouckého závodníka to byl první zahraniční start na turnaji v 
tak hojném zastoupení a barvy České republiky hájil jako jediný. Po prvním kole sedmičlenných skupin se umístil 
se 2 vítězstvími a 4 porážkami na 139. místě, z něhož jen těsně postoupil do dalších bojů, protože postupovalo 
140 šermířů. Ve druhém kole se stejným počtem vítězství a porážek obsadil 106. příčku, která je současně i 
celkovým umístěním. Do 3. kola postupovalo 98 závodníků, takže postup mu utekl o pár zásahů. Svým 
umístěním lehce pod středem startovního pole dal o sobě vědět ve světě šermu své kategorie a získal cennou 
zkušenost do závodnické dráhy. 

Na zpáteční cestě jsme se zastavili dne 13. 2. v Praze na Jesenského memoriálu - turnaji v šermu fleretem 
seniorů, jehož se zúčastnilo 19 závodníků z 6 klubů. Jan Látal postoupil po 3 vítězstvích a 3 porážkách z 1. kola 
do eliminace na 10. místě a po vítězství nad závodníkem Petrem Hajzlerem z klubu Sokol Brno I. do 
osmičlenného finále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku prohrál 3:15 se závodníkem Petrem Štěpánkem z 
klubu USK Praha. Celkově tak obsadil pěkné 7. místo. V turnaji si zašermoval i jeho oddílový trenér Martin Látal. 
Po 2 vítězstvích a 3 porážkách obsadil (i celkově) 12. místo a v eliminačním boji o postup do finálové osmičky 
podlehl 10:15 Jiřímu Vaškovi z klubu Sokol Brno I.  
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Valašský fleret 2005 

Ve dnech 26. 2 a 27. 2. se konal ve Zlíně 25. ročník Valašského fleretu, turnaje v šermu fleretem pořádaném 
oddílem Klub šermu Zlín. Závodníci oddílu šermu SK UP Olomouc byli u toho. Sobotního turnaje v kategorii žáků 
se účastnil David Látal, který po 4 vítězstvích a 1 porážce v prvním kole postoupil v přímé eliminaci vítězstvím 
15:5 nad Janem Chmelařem ze Zlína do finálové osmičky. Z dalších bojů v nejlepší čtyřce jej vyřadil Jan Krejčík 
z klubu Sokol Praha Vršovice poměrem 4:15. Celkově tedy obsadil v závodě, jehož se zúčastnilo 23 závodníků z 
10 klubů, pěkné 5. místo.  

Nedělního turnaje v kategorii kadetů se zúčastnilo pouze 16 startujících z 6 klubů. Oddíl šermu reprezentoval 
Jan Látal, který bez porážky a po 4 vítězstvích v prvním kole byl nasazen jako dvojka do bojů přímé eliminace. 
Porazil 15:11 brněnského Jana Pištoru a poté Michala Jurase 15:6, čímž se dostal mezi nejlepší čtyřku. V boji o 
postup do finálového zápasu podlehl ostravskému Ondřeji Sglundovi 11:15. Obsadil tak celkově 3. příčku. 

Tvarůžkův memoriál 

5. 3. 2005 se zúčastnil Jan Látal juniorského turnaje v Brně, kde soutěžilo 20 závodníků z 8 oddílů. Obsadil 14. 
místo. 

MS K a J Linz 2005 

Ve dnech 23. 3 až 30. 3. se konalo v rakouském Linzi Mistrovství světa v šermu kategorií kadetů a juniorů. Z 
našeho oddílu se ho účastnil ve fleretu Jan Látal. 

Obrovským úspěchem je titul Mistra světa v kategorii kadetů pro Slovensko! 

Jakub Joniak se probojoval až do finále, kde poměrem 15:9 porazil Nicolase Chinmana z USA. 

Našim závodníkům se nedařilo probojovat do 64 členné eliminace. 

Jan Látal nepostoupil ani z 1. kola. Nadějně šermoval první utkání, kdy vedl 4:3 nad Američanem Kimem, ale 
prohrál 4:5. Druhý zápas prohrál 1:5. Osudovým se stal 3. zápas, v němž za stavu 2:3 uklouzl na planši a natáhl 
si vnitřní stehenní svaly, čímž v podstatě skončil. Při tomto sklouznutí mu soupeř dal zásah, takže stav byl 2:4. 
Zápas se mu podařilo po krátké přestávce z důvodu zranění dotáhnout na 4:4, ale poté nakonec podlehl 4:5. 
Zbývající zápasy prohrál 3:5 a dvakrát 0:5. Celkově se umístil 97. ze 100. 

Zbývajícím našim závodníkům se vedlo o poznání lépe v 1. kole. Jiří Koutný se 3 vítězstvími a 3 porážkami 
nastoupil do eliminace jako 57., bohužel v eliminaci podlehl soupeři na 72. místě 7:15 a celkově skončil 66. 
Podobně Ondřej Sglunda po 2 vítězstvích a 3 porážkách nastupoval do eliminace jako 58. a utkal se o postup se 
závodníkem na 71. místě. Podlehl 10:15 a celkově skončil 67. 

Čermákův memoriál 2005 - 41. ročník 

9. dubna 2005 se zúčastnil David Látal žákovského turnaje v Ostravě, kde soutěžilo 33 závodníků z 10 oddílů. 
Obsadil 12. místo. 

Ještědský pohár 

17. 4. 2005 se zúčastnil Jan Látal juniorského turnaje v Liberci, kde soutěžilo 18 závodníků z 10 oddílů, jeden z 
Německa. Obsadil pěkné 3. místo. David Látal skončil ve stejném turnaji na 13. místě. 

Jarní pohár - 12. ročník 

23. 04. 2005 se konal mezinárodní turnaj v Praze Vršovicích v šermu fleretem. Zúčastnil se Martin Látal a 
obsadil 47. místo ze 48 účastníků 6 států. 
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M ČR 2005 

V turnaji Finále Mistrovství ČR v kategorii kadeti konaném 28. května 2005 v Ostravě startovalo 19 závodníků 
z 8 klubů. Jan Látal obsadil 8. místo v turnaji a celkově za celou sezonu 2004/2005 4. místo ze 43 závodníků v 
žebříčku. 

V turnaji Finále Mistrovství ČR v kategorii seniorů konaném 11. 06. 2005 v Praze Vršovicích startovalo 24 
závodníků ze 7 klubů. Martin Látal obsadil 19. místo v turnaji a celkově za celou sezonu 2004/2005 18. místo 
z 59 závodníků v žebříčku. 

V turnaji Finále Mistrovství ČR v kategorii žáků konaném 18. 6. 2005 v Bystřici nad Perštejnem startovalo 29 
závodníků z 9 klubů. David Látal obsadil 13. místo v turnaji a celkově za celou sezonu 2004/2005 8. místo z 58 
závodníků v žebříčku. 

Brněnské kolo 

24. 9. 2005 se konal juniorský turnaj v Sokole Brno I. Od tohoto turnaje dále již závodníci oddílu šermují za 
nově vzniklý oddíl Šerm Sokol Šternberk. Startovalo 17 závodníků ze 7 klubů. Jan Látal obsadil 10. 

V kategorii kadeti startoval na stejném turnaji David Látal. Z celkového počtu 14 závodníků 5 klubů skončil 10. 

Magistrátní turnaj 

Ve Vršovicích se dne 8. 10. 2005 konal žákovský turnaj. Startovalo 34 závodníků z 11 klubů (1 zahraniční 
účast). David si vedl velmi pěkně. Po prvním kole byl 6. nasazený, ale po velmi nervózním výkonu částečně 
daným naprostou nezkušeností a zmatkováním rozhodčího, který rozhodoval poprvé, prohrál a byl vyřazen 
z dalších bojů a skončil 17. 

V kategorii kadetů stejného turnaje skončil 10. z 16 závodníků. 

V kategorii juniorů startoval Jan Látal a z 20 závodníků 8 klubů skončil 10. David obsadil 17. místo. 

Memoriál Josefa Duška 

V tělocvičně klubu Orel Hradec Králové se konal 10. ročník tohoto memoriálu v kategorii žáků dne 22.10.2005. 
Startovalo 37 závodníků z 10 klubů. David vybojoval životní výkon - skončil na velmi pěkném 3. místě.  

Opavský Listopad 2005 

V kategorii fleret žáci se dne 20. 11. 2005 konal turnaj pořádaný klubem TJ Slezan Opava na Tyršově stadionu. 
Startovalo 15 závodníků ze 7 oddílů. David vybojoval cenné 2. místo. 

V kategorii senioři startovalo 34 závodníků z 9 klubů. Martin Látal obsadil 12. místo a Jan Látal skončil na 28. 
místě. 

Ještědský kalíšek 2005 

V Liberci se konal dne 10.12.2005 turnaj v kategorii žáci. Startovalo 23 závodníku z 9 klubů. David Látal obsadil 
9. místo, když v zápase o postup do finálové osmičky prohrál těsně 14:15 s Filipem Londinem z klubu Bystřice 
nad Perštejnem. 

V roce 2006 plánuje oddíl rozšířit pomocí náboru řady závodníků ve věkové kategorii 12-15 let. Pro výkonnostní 
růst a kontakt se světovými šermíři se připravuje na mezinárodní turnaje a soutěže SPJ. 

Zprávu předkládá předseda a trenér oddílu jako přílohu k žádosti o dotaci na činnost. 
Šerm Sokol Šternberk  
Martin Látal 
kontakt: Jiráskova 42 
785 01 Šternberk 
tel.: 723 854 256 
e-mail: martin.latal@psmorfeus.com           

mailto:martin.latal@psmorfeus.com

