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Zpráva o činnosti oddílu Šerm Sokol Šternberk v roce 2013: 
 
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 úterky od 17:00 do 19:00 a čtvrtky od 13:30 do 15:30 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: 
 
Podrobné výsledky lze nalézt v sekci Turnaje http://www.psmorfeus.com/html/serm_sokol/turnaje.html na 
webové stránce oddílu www.psmorfeus.com/serm_sokol. 
 
Průběžné pořadí a pořadí v sezoně 2012-2013 lze sledovat v sekci Žebříčky stránek České šermířské 
federace: http://www.czechfencing.com/czech_html/rank.php# 
 
Marathon 2013 23. a 24. 2. 2013, fleret žáci, žačky, kadeti, kadetky Paříž, Francie, 
König Pokal (březen 2013) a ECC (listopad 2013), fleret kadeti, kadetky, Halle/Saale, Německo 
 
Martin Látal se zúčastnil jako rozhodčí na pozvání pořadatelů turnajů. 
 
Oddíl se zúčastnil v roce 2013 39 soutěží, v srpnu 2013 soustředění v Bystřici nad Perštejnem ve složení 
David Kvapil a Martin Látal. Od března 2013 se do oddílu přihlásil MUDr. Jiří Zoubek a obohatil tak nejen 
tréninky s dětmi, ale i veteránskou kategorii ČVŠA. Martin Látal vybojoval na MČR veteránů 2. místo ve 
zbrani fleret, 3. místo v šavli a 5. místo v kategorii šerm kordem věkové kategorie 40-49 let. Vladimír 
Knob jako nejmladší benjamínek se s prostředím sportovního šermu nyní seznamuje a dobře sekunduje 
svým kamarádům na tréninku. Eliška Obšilová získala celkovou 4. příčku v celorepublikovém žebříčku 
mini žaček z 11 závodnic. David Kvapil je v současné době na 1. místě celorepublikového žebříčku 
kategorie mini žáků (29 závodníků celkem). 
 
 
 
 
Zprávu předkládá předseda a trenér oddílu. Ve Šternberku dne 6.2.2014. 
 
Šerm Sokol Šternberk  
Martin Látal 
kontakt: Jiráskova 42 
785 01 Šternberk 
tel.: 723 854 256 

e-mail: martin.latal@psmorfeus.com       
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