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ČO SÚ TOČO SÚ TOÚPOLY?ÚPOLY?

� Úpoly sú telesné cvičenia, ktorými
sa v bezprostrednom alebo v
sprostredkovanomkontaktesosúperomsprostredkovanomkontaktesosúperom
snažíme prekonať jeho technicko-
taktické, bojové, útočne i obranné
zámery a zvíťaziť nad ním.

� Pojem úpoly zaviedol v roku 1873
dr. Miroslav Tyrš.



SPOLOČNÉ ZNAKY ÚPOLOVSPOLOČNÉ ZNAKY ÚPOLOV

� Prvým spoločným znakom úpolov je že sa
vyvíjali najmä z vojenských a bojových zručností,
ktorých cieľom bolo fyzické zlikvidovanie súpera
(zabitie,alebopodmanenie).(zabitie,alebopodmanenie).

� Druhým spoločným znakom je, že v úpoloch
dochádza ku kontaktu dvoch a viacľudí.
– Kontakt môže byť bezprostredný, alebo sprostredkovaný

pomocou rôznych zbraní.

– Ku kontaktu však dochádza i v iných športových
odvetviach. Úpoly sa od nich líšia v tom,že kontakt je
v nich cieľom, ktorý chceme dosiahnuť.



VZNIK, VÝVOJ, ROZŠÍRENIE VZNIK, VÝVOJ, ROZŠÍRENIE 
ÚPOLOV VO SVETE A U NÁSÚPOLOV VO SVETE A U NÁS

� Využívali sa vo vojne, pri osobnej ochrane, avšak už
v dávnych dobách sa pestovaliza účelom cvičenia
(športovania).

Zatiaľ čo v staroveku a v stredovekuslúžili úpoly� Zatiaľ čo v staroveku a v stredovekuslúžili úpoly
predovšetkýmútoku a obrane pri vojnových stretoch,
neskôr sa mnohé premenili v systémy otužovania tela
alebo v pohybové kultúry, resp. bojový šport. V popredí
vždy stáli výchovné aspekty, starostlivosť o tradície
alebo myšlienka boja (najmä ázijské bojové umenia a
školy).



AMERIKAAMERIKA

� V severnej Amerike Indiáni žijúci na tomto kontinente zdokonalili
používaniešípova lukov preúčely vojny a lovu a zaviedlivrhaciepoužívaniešípova lukov preúčely vojny a lovu a zaviedlivrhacie
zbrane (tomahavk).Pestovala sa istreľba z luku pri jazde na koni.
Viaceré kmene poriadali súťaže v zápasení. Jedna z foriem
indiánskeho zápasu spočívala v uchopení súpera za boky a hodenia
na zem. Dovolené boli techniky kopov, pák na paže.

� Dnessú USAbaštou boxu. Počiatkom sedemdesiatych rokov 20.
storočia sa tamstal populárni kick-box, plnokontaktný bojový
šport, pri ktoromsa bojuje s chráničmi hlavy, pästí a nôh.



� V južnej Amerike v severovýchodnej Brazílii sa už pred
storočiami vyvinulo bojové umenie„capoeira“, a to najskôr
v príbytkoch otrokov a neskôr v oblastiach, kde sa otroci schovávali.

� Korene tohto bojového umenia pravdepodobne siahajú
k tradičným vojnovým tancom a rituálom, ktoré otroci priviezli
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k tradičným vojnovým tancom a rituálom, ktoré otroci priviezli
z pôvodnej vlasti.

� Cvičili a zdokonaľovali bojové zručnosti tak, že ich ukrývali do
tanca, pri ktoromsa striedali obranné a útočné techniky sprevádzané
rytmickou hudbou.Keďže otroci boli väčšinou spútaní na rukách,
patria techniky nôh k najviac používanýmtechnikám. Preto sú
kolesá, premety, otáčavé pohyby, nožnice, páky na nohy a zametanie
nohamiobzvlášť obľúbené. Pri capoeire bývajú nasadzovanékolená,
lakte i hlava. Ruky sa používajú predovšetkýmk obrane proti
technikámnôh a k odrážaniu od zeme.





� V Egypte sa už pred viac ako 4000 rokmi pestovala celá rada
bojových umení. V pyramídach a v iných hrobkách bolo nájdené
veľké množstvoreliéfov, vlysov, znázorňujúcich bojové umenia.
Množstvo, zvlášť pôsobivých znázornení zručností zo zápasu
v ringu a techník používaných v sebaobranesa nachádzajú
v troskáchBeni Hasanua ich vznik sa datujeokolo roku 2000

AFRIKAAFRIKA

v troskáchBeni Hasanua ich vznik sa datujeokolo roku 2000
pred príchodomKrista.Pravdepodobne sa jednalo o cvičeniaboja
vojakov, ktoré sa taktiež uskutočňovali pred divákmi ako boje
športové.Nachádzame tu techniky akopáka na nohu, zovretie
rukami, zdvíhaniea ďalšie chmaty, ktoré vykazujú až prílišnú
podobnosť s dnes obvyklými technikami úpolových športov.

� Ďalšie úpolové športy pestované v staromEgypte bolistreľba
z luku, šermovanie s palicami, streľba z praku.





� Čínske bojové umeniamajú tradíciu trvajúcu niekoľko tisícročí.
V období asi 3 000 pred n. l. a aj neskôr boli obyvateľstvu nariadené
bojové a pohybové cvičenia za účelomzachovania zdravia.

� Techniky pästného zápasu sú znázornené na vykopávkach váz.
Prvotnou formou rôznych bojových umenípodľa legendy vytvoril
v čínskom kláštoreŠao-lin okolo roku 520 pred Kristom indický
mních Bódhidharma. Za účelom fyzického a psychického
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v čínskom kláštoreŠao-lin okolo roku 520 pred Kristom indický
mních Bódhidharma. Za účelom fyzického a psychického
posilňovania učil mníchov telesnýmcvičeniama založil „šaolinský
box“.

� Kláštor Šao-lin je „kolískou ázijských bojových umení“. Máza
sebou pohnutú históriu (požiare, prepady, zničenie), no i napriek
tomu existuje dodnes. Na stenách v kláštore sa nachádzajúfresky,
ktoré znázorňujú mníchov pri bojovomtréningu (pästné cvičenia,
cvičenia predvádzané nohami, cvičenia s oštepoma s mečom).





Obr. 1: Bódhidharma.



� Bojové umenia sú dnes vČíne označované súhrnnýmpojmom„WU-
ŠU“ a môžeme ich rozdeliť do troch kategórií:

� Zdravotné systémy– majú podporovať zdravie a dlhý život. Sú tiež
označované zavnútorné systémy. Okreminého slúžia k meditácii. Sú do
nich zaraďované špeciálne dychové cvičenia („čchi-kung“), ktoré majú
zásobiť telo energiou. Najznámejšímsystémom tohto druhu je
meditačná gymnastika, resp. náuka o zdraví „TCHAJ-ČI-ČCHUAN“.
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� Operné systémy– tieto akrobatické štýly slúžia umeleckýmúčelom
a sú určené k predvádzaniu. Pri predstaveniach sa používajú rôzne
zbrane.Ako zbrane wu-šu slúžia meče, kópie a štíty, železné biče, atď.

� Bojové systémy– slúžia realistickému boju alebo športovýmúčelom
a sú označované akovonkajšie systémy. Na severe a juhuČíny sa
vytvorili rôzne prúdy(severný šaolin, južný šaolin). Pre severný štýl
Kung-fu sú charakteristickévysoké techniky nôh, skoky a pohyby vo
veľkom rozsahu. Južný štýlsa vyznačuje hlbokým stojom a krátkymi
a plnou silou prevádzanými technikami paží a pästí.



� Japonsko má obzvlášť bohatú vojnovú históriu a rozvinulo sa tu
množstvo rozličných bojových praktík.

� Pôvod bojových umení bez zbrane siaha v Japonsku až do mytológie –
podľa povestí ich užívali bohovia, aby si podmanili obyvateľov rôznych
provincií. V najstaršom japonskom historickom diele „Kodžiki“ (kronika z 8.
stor.) je zmienka o tom, ako bohovia merajú silu v zápaseSUMO, v snahe
ovládnuť zem Izumo.

ÁZIAÁZIA

� V stredoveku hrala v Japonsku významnú úlohuvojenská kasta samurajov.
Samuraji boli na dvore feudálnych pánov cvičení k ovládaniu techníkzbraní
i bojových umení. Museli dbať na prísnykódex cti (bušidó = cesta bojovníka)
a boli zaviazaní k absolútnej vernosti voči svojím pánom.

� Samuraj okrem bojových techník bol vzdelávaný v maliarstve, poézii
a čajových obradoch. Ak mal bojovník v dobe feudálneho zriadenia Japonska
prežiť, musel bezpodmienečne majstrovsky ovládať umenie šermu mečom.
Z rôznych škôl tohto starého bojového umenia sa vyvinulo„KENDÓ - cesta
meča“.









� Do Japonska bolo množstvo bojových umení prevezených
z ostrovaOkinawa. Touto cestou sa do Zeme vychádzajúceho
slnka dostalo napríkladKarate. V Japonsku jekarate rovnako
označované pojmom„KARATEDÓ“. To znamená, žekarate-
do, džu-do alebo aiki-do je jednou z „do“, teda „ciest, ktorými
by sa malčlovek v živote vydať“. „Dó“ boli a dodnes sú
v Japonsku tradičnýmprostriedkomvýchovy.

� Bojové umenia v Japonskusa združujú pod všeobecný
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� Bojové umenia v Japonskusa združujú pod všeobecný
názovBUDO. PodBUDO spadajú športy ako:džudo, aikido,
sumo, kendo.

� Ostrov Okinawa bol niekoľkokrát obsadený, pričom jeho
obyvatelia mali dočasne zakázané vlastniť akúkoľvek zbraň.
Kvôli tomu sa ostrovania učili obranným praktikám
s najrôznejšími pre tento účel vhodnými úžitkovými predmety.
Tak vznikli tzv. „ro ľnícke zbrane“: trojzubé vidly, nunčaku
(cep), tonfa, ktoré slúžili k sebaobrane proti zbraniam
bojovníkov.



� V Kórei sa vyvinul kórejský šport založený na
sebaobrane – „HAPKIDO“, čo znamená:„Učebná metóda
alebo životná cesta (do), ako pomocou sily (ki) priviesť
telo i ducha do harmonickejzhody (hap)“. Hapkido sa
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telo i ducha do harmonickejzhody (hap)“. Hapkido sa
vyznačuje účinnými technikami nôh a rúk v spojení
s kruhovými a rotačnými pohybmi, pričomje vždy kladený
dôraz načo najhumánnejšie odrážanie útoku.

� TAEKWONDO je úpolový šport, ktorého pôvod bol
v Kóreii. Je založené predovšetkýmna technikách nôh. V
súčasnosti je tonajmladší úpolový šport v programe OH
(od roku 2000).



� Rovnako vEurópesa už v antike a v stredoveku praktikovali najrôznejšie
bojové umenia. Antické bojové umenia sa dostaliz Egypta cez Grécko do
Ríma a odtiaľ sa rozširovali do vzdialenejšíchčastí starého kontinentu.
Typickými úpolovými športmi v Európeboli zápas, box a šerm.

� Počiatky boxu je možné nájsť v Anglicku už v 16. storočí. Boxerské
zápasy si v Anglicku veľmi rýchlo získali obrovskú popularitu. Už v roku
1747saobjavujeprváanglickáučebnicaboxu.

EURÓPAEURÓPA

1747saobjavujeprváanglickáučebnicaboxu.
� Šermiarske umeniemalo vo Francúzsku veľký význam už v dávnych

dobách. V stredovekom Francúzsku sa rytieri zúčastnili mnohých verejných
turnajov v šerme tyčami a palicami. Najobľúbenejšou šermiarskou zbraňou sa
stal fleret, bodná zbraň.

� V Nemecku v stredoveku patrili k zvykom panského dvora slávnostné
turnaje, pri ktorých svoje sily meralirytieri na koňoch. K rytierskym cnostiam
patrili šerm, lukostreľba, zápasa rôzne ozbrojené techniky na koni. Pri
turnajoch jazdili proti sebe dvaja rytieri a ich úlohou bolopomocou tupej
kópie vyraziť súpera zo sedla (tjost).





� Úpolové športy mali veľkú váhu taktiež vRímskej ríši. V popredí
záujmu bol pre svoje vojenské účely šerm. Rimania prebralizápasod
Grékov (grécko-rímsky zápas).

� V 1. storočí predn. l. bol zavedenýpankration(všeboj). Tak akoboli
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� V 1. storočí predn. l. bol zavedenýpankration(všeboj). Tak akoboli
spočiatku populárne zápasy jednotlivcov, nastúpilo neskôr do arény
„Colossea“ hneď niekoľko bojovníkov súčasne.

� Súbojegladiátorovboli zavedené približne v roku 260 pred Kristom.
Boje sa vyznačovali nemilosrdnou brutalitou. Dovolené bolo prakticky
všetko. Heslombolo „víťazstvo alebo smrť“. Rovnako ako pri súbojoch
medziľuďmi a zvieratami.

� V stredoveku sa v Ríme učil box a zápasprevažne všermiarskych
školách. V 14. storočí bol zápas postupne vytlačenýšermom.





� V mytológii a náboženstve antického Grécka sa vyskytuje
zápaseniepomerne často. Súťaže v úpolových športoch boli
súčasťou slávností a uctievania kultov smrti. Gréci súťažili
v zápase, boxe a pankratione (spojenie zápasu a boxu).

� Zápas má v Grécku veľmi starú tradíciu,čo dokazujú početné
obrazy na zachovaných vázach. Bol súčasťou pentatlonu
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obrazy na zachovaných vázach. Bol súčasťou pentatlonu
(antického päťboja) a bol považovaný za „obratnostný šport“.
Boxerský súboj„pygmé“, pri ktoromboli povolené iba údery nad
úroveň pásu, končil k. o. alebo vzdanímsa. Okolo roku 650 pred
n. l. bol do antického súťažného programu zaradený„pankration“,
pri ktoromsa bojovalo na zemi.

� Pankration zahrňoval box, zápas vo voľnom štýle a ďalšie
techniky. Povolené boli všetkychmaty, prehody, údery a kopy,
údery lakťami, páčenia zápästia a prstov i škrtenia.



� Úpolové športy majú medzi národmi bývalého
ZSSR dlhodobú históriu.Existuje viac ako 20
národných aľudových druhov zápasu – takmer
všetky sa prevádzajú vo veste a s opaskom.
Príkladom môže byť „kurjaš“, kde cieľom je
zhodiť súpera na zem a pritom nepustiť jeho
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zhodiť súpera na zem a pritom nepustiť jeho
opasok. V Gruzínsku si zvláštnu popularitu
vydobil zápas „čidaoba“. Používa sa vňom
predovšetkýmmnožstvo hodov. V 30. rokoch
vzniklo „sambo“ (obdoba džuda), kombinovaná
forma zápasu, s ktorýmsa dnes možno stretnúť
v celomRusku.





� Mnohé úpolové športy sa vČeskoslovensku vyvíjali viac ako
storočie. Posledných 21 rokov od nežnej revolúcie sa k nám
importovalo a neustále prúdi mnoho nových úpolových športov.
Dnes ich môžeme nájsť niekoľko desiatok.

� Systematické zaraďovanie úpolových aktivít bolo
uskutočňované v niektorých telocvičných spolkoch,
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uskutočňované v niektorých telocvičných spolkoch,
najdôležitejšie však v SOKOLE (1862), zásluhou zakladateľa
Dr. Miroslava Tyrša. Nadšenci konkrétnych úpolov zakladali
vlastné kluby:

� 1886 –Český šermiarsky klub

� 1890 – zápasnícky klub Praha

� 1896 – boxerská telocvičňa  Fridolína Hoyera

� 1907 – 1910 – František Smotlacha inicioval cvičenie džuda 
(džu-dzucu) vo Vysokoškolskom športe Praha



� Športy sa v tomto období delili prísne na amatérske
a profesionálne.

� Šerm sa vyvíjal pomerne samostatne oproti iným
úpolovýmšportom.

� Zápas, box, vzpieranie a podobnésilové aktivity sa
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� Zápas, box, vzpieranie a podobnésilové aktivity sa
cvičili spoločne vťažkoatletických kluboch.

� Niekedy v rokoch 1907 – 1910 sa zásluhou prof.
Smotlachy začalo síce nesystematicky, ale predsa len
cvičiť džu-džucu, ktoré sa stalo okamžite populárnym
predovšetkým pre jeho širšie sebaobranné zameranie.
Záujem o sebaobranu stúpal i s politickými udalosťami

tridsiatych rokov a silnejúcou pozíciou fašizmu v Európe.



� Počas 2. svetovej vojny boloČeskoslovensko rozdelené a aj šport,
podobne ako iné spoločenské aktivity boli centralizované
a kontrolované štátnymi a protektorátnymi orgánmi. Aj keď z dôvodov
vojnovej propagandy neboli samotné úpolové športy prenasledované,
mnoho špičkových športovcov, trénerov a funkcionárov bolo
deportovaných, alebo bojovali v odboji.
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� Aj po druhej svetovej vojne boli športové aktivity násilne
centralizované. Najskôr sa rozvíjali športy akobox, šerm a zápas.
Rovnako džudo bolo rozvíjané podobne ako iné úpolové športy
i zásluhou silných armádnych celkov.Na prelome šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokov sa rozvíjalokarate.

� Ďalší dynamický nárast, tentoraz v počte úpolových športov, mohol
nastať až po roku 1989. Posledných 21 rokov do dnešného dňa sa
rozvíjajú desiatky u nás nových upolových športov, ich štýlov, variant
a odnoží.(wušu, aikidó, kendó, win-tsung, capoeira, sumo, thajský
box, kickbox aďalšie).



CRUDELLI, C. 2011. Cesta bojovníka. Praha, 
Mladá fronta, 2011. 

WEINMANN, W. 1997. Lexikon bojových sportů: 

Literatúra:Literatúra:

WEINMANN, W. 1997. Lexikon bojových sportů: 
Od Aikida k Zenu. Praha, Naše Vojsko, 1997.

REGULI, Z. 2005. Úpolové sporty. Brno, MU 
FSpS, 2005.


