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Úpolové športy zaradené v 

programe novovekých 

Olympijských hier



BOX
❖ Charakteristika: súťažný olympijský úpolový šport založený

na pästnom súboji dvoch súperov, ktorí sú hodnotení za platné
techniky (údery) podľa súťažných pravidiel.

❖ Stručná história moderného boxu: začal sa vyvíjať
v Anglicku od 16. storočia. Iné pramene hovoria až o 18.
storočí. Rôzne formy boxu sú populárne po celom svete (Kick-
box, Thajský box, Francúzsky box, atď.). Športový box je
zaradený do programu OH od roku 1912.

❖ Technické prostriedky v boxe: priame, alebo oblúkové údery
prednej časti zavretej päste v ochrannej rukavici na trup, nad
pásom a na hlavu. V obrane sa používajú rôzne úhyby a kryty.

❖ Pravidlá boxu: muži, ženy boxujú proti sebe vo štvorcovom
vyvýšenom ringu, ohraničenom lanami. Ich snahou je platnými
údermi získať body a tým technickú prevahu nad súperom.



BOX
❖ Pravidlá boxu: boxerský súboj trvá zvyčajne 3 min, s 1 min.

prestávkou, no v profesionálnom boxe sa môže boxovať až na
12 kôl. Súboj môže skončiť i pred časovým limitom (KO, alebo
technické KO). Pretekári v olympijskom boxe sú rozdelení
podľa hmotnostných kategórií. Súboj riadi ringový rozhodca, po
stranách ringu sú ďalší rozhodcovia, ktorí zaznamenávajú platné

body.



DŽUDO
❖ Charakteristika: súťažný úpolový olympijský šport, kde dvaja

súperi pri vzájomnom úchope za judo-gi sa snažia pomocou
hodov (boj v postoji), znehybnení, páčení a škrtení (boj na
zemi) získať prevahu nad súperom a zvíťaziť.

❖ Stručná história džuda: vzniklo v Japonsku z bojového
umenia jiu-jitsu. Zakladateľom džuda bol Džigoro Kano.
Postupom času sa vyvinulo do moderného olympijského športu
(muži – OH Tokyo 1964, ženy - OH Barcelona 1992).

❖ Technické prostriedky v džude: v boji v postoji sa používajú
techniky hodov, pri boji na zemi sa používajú techniky
znehybnenia, páčenia lakťového kĺbu a škrtenia.

❖ Pravidlá džuda: muži aj ženy súťažia v 7 hmotnostných
kategóriách. Pri boji v postoji sa snažia vzájomne narúšať
rovnováhu a pomocou platnej techniky hodiť súpera na žinenku.
Pri boji na zemi sa víťazstvo môže dosiahnuť udržaním
(znehybnením) súpera, alebo vzdaním sa súpera pri škrtení
alebo páčení lakťového kĺbu. Zápas trvá 4 minúty čistého času.



DŽUDO



ŠERM
❖ Charakteristika: súťažný úpolový olympijský šport, kde ku

vzájomnému kontaktu dvoch súperov dochádza sprostredkovane
pomocou zbrane. Cieľom je zasiahnuť súpera na platnej ploche
tela, ktorá je rozdielna u fleuretu, kordu a šable.

❖ Stručná história moderného šermu: moderný šerm sa vyvinul
z bojového a vojenského šermu okolo 16. – 17. storočia. Šerm je
jeden z mála olympijských športov, ktorý bol zaradení na
všetkých novodobých OH od roku 1896.

❖ Technické prostriedky: fleuret a kord – bodné zbrane, šabľa –
bodná i sečná zbraň,

Hore fleuret, v strede kord, dole šabľa.



ŠERM
❖ Pravidlá šermu: súťaží sa na ploche (planši) 14 m dlhej a 1,5 –

2 m širokej. Šermuje sa s fleuretom, cieľom je zasiahnuť iba
trup súpera. Kordom sa útočí na celé telo. Šabľou sa útočí na
celú vrchnú časť tela, okrem ruky (od zápästia). Elektronicky sa
zaznamenáva zásah zbraňou na platný povrch tela súpera.

Fleuret Kord Šabľa

❖ Pravidlá šermu: čistý čas súboja je 3 x 3 minúty, s 1 min.
prestávkou. Ak skončí zápas v regulárnom čase nerozhodne,
rozhoduje prvý zásah počas 1 minúty v predĺžení.



ŠERM



TAEKWONDO
❖ Charakteristika: súťažný olympijský úpolový šport, založený

na vzájomnom kontakte dvoch súperov prostredníctvom
rozmanitých kopov, krytov a čiastočne úderov.

❖ Stručná história taekwondo: vyvinulo sa zo starých
kórejských bojových umení ovplyvňovaných japonskými
úpolovými športmi. Na olympijských hrách sa oficiálne súťažilo
v taekwondo prvý krát v roku 2000 – OH Sydney.

❖ Technické prostriedky: kopy, kryty, údery, úhyby. Sebaobranné
aplikácie, ktoré však nie sú olympijskou disciplínou používajú
okrem kopov a úderov i rôzne hody, páčenia kĺbov a podobne.
Formalizované precvičovanie bojových zostáv sa nazýva
pumse. V rámci exhibícií sa používajú i prerážacie techniky.

❖ Pravidlá taekowondo: na OH sa súťaží len v disciplíne - zápas
/kjorugi/. Boduje sa platný zásah úderom na trup alebo kopom
na trup, či hlavu. Zápasí sa v štyroch hmotnostných kategóriách
pre mužov i ženy.



TAEKWONDO



ZÁPASENIE
❖ Charakteristika: zápasenie je úpolový olympijský šport,

založený na priamom kontaktnom boji dvoch súperov, ktorí sú
bodovaní za platné techniky hodov, strhov, prehodov, porazov,
prevratov, pretočení, znehybnení v postoji alebo na zemi.

❖ Stručná história zápasenia: športový zápas sa zrodil spoločne
s pravidlami na konci 19. storočia. Ideovo nadväzuje na
celosvetovú tradíciu rôznych zápasov. V programe novovekých
OH je od roku 1896.

❖ Technické prostriedky: rozdeľujú sa podľa použitia v postoji
alebo na zemi /v parteri/. Ide o strhy, prehody, porazy, hody,
pretočenie, prevraty, zdvihy.

❖ Pravidlá zápasenia: muži súťažia v dvoch olympijských
disciplínach. Vo voľnom štýle - sú dovolené všetky vyššie
uvedené techniky a útoky na celé telo. V gréckorímskom štýle
- sú zakázané úchopy súperových nôh a akákoľvek akcia
nohami. Ženský zápas je podobný voľnému štýlu, zakázané sú
ale všetky dvojité podramenné páky. Súťaží sa v hmotnostných
kategóriách.



ZÁPASENIE



KARATE
❖ Charakteristika: karate je úpolový olympijský

šport, založený na vzájomnom boji dvoch súperov

podľa platných pravidiel – kumite, alebo založený

na predvedení formalizovanej zostavy - kata.

❖ Stručná história karate: vzniklo na ostrove

Okinawa pod vplyvom čínskych bojových umení a v

20. storočí sa transformovalo do celého Japonska.

Po druhej svetovej vojne sa rozšírilo i mimo

Japonska ako moderný úpolový šport, uznaný

Medzinárodným združením svetových hier ako aj

Medzinárodným olympijským výborom. Karate sa

predstaví prvý krát na OH Tokio 2020.



KARATE

❖ Technické prostriedky: karate je zamerané najmä

na používanie rozmanitých úderov, kopov a krytov.

Súťaž kumite pripúšťa aj niektoré hody. Sebaobranná

aplikácia karate zahŕňa aj ďalšie techniky, ako

páčenia kĺbov a podobne.

❖ Pravidlá karate: súťaží sa v dvoch disciplínach.

Zápas kumite a predvádzanie predpísaných zostáv

techník kata (jednotlivci a trojčlenné družstvá). V

kumite sa boduje platný zásah úderom alebo kopom.

V kata sa hodnotí kvalita predvedenej zostavy podľa

zásad karate.



KARATE
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