
 

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Ústav jižní a centrální Asie 

Seminář mongolistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mongolský tradiční zápas 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2018 Autor: Martin Blažek 

 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Chtěl bych na tomto místě poděkovat Mgr. Veronice Zikmundové, Ph.D. a PhDr. Mgr. 

Aleně Oberfalzerové, Ph.D. za mnoho připomínek, rad a metodickou pomoc, Doc. 

Luvsandorz´ovi za několik velmi cenných konzultací k historickým tématům a všem 

členům kolektivu vyučujících Semináře mongolistiky UK za jejich zaujetí a úsilí při 

výuce, bez čehož by tato práce nevznikla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně, že jsem řádně citoval 

všechny použité prameny a literaturu, a že práce nebyla využita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 23. 12. 2018 



Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením mongolského tradičního zápasu jako 

sportovní disciplíny a kulturního fenoménu u současných Mongolů a v širším smyslu 

též u eurasijských kočovníků. Cílem práce je objasnění kulturně – historického kontextu 

významu a postavení zápasu v mongolské a nomádské společnosti a fenoménu siláka a 

zápasníka v mongolské kultuře, a to prostřednictvím mapování vývoje zápasu na území 

dnešního Mongolska se zaměřením na nejstarší období a středověk, popisu mýtů a 

tradic se zápasem spojených a v neposlední řadě též stručné analýze historicky 

podmíněných kulturních východisek zmíněných jevů.  

 

This bachelor thesis deals with depiction of Mongolian traditional wrestling as a sport 

discipline and cultural phenomenon of Mongolian and Eurasian nomads. The aim of the 

thesis is clarification of cultural and historical context of wrestling’s significance in 

Mongolian and nomadic societies and wrestler’s and “strong man’s” phenomenon in 

Mongolian culture through mapping the evolution of wrestling in the area of present 

Mongolia with concentration on the most ancient and medieval historical periods, 

description of myths and traditions associated with wrestling and brief analysis of 

historical conditioned cultural roots of these phenomena. 

 

 

 

Klíčová slova: zápas, dějiny zápasu, Mongolové, mongolský tradiční zápas, Skytové, 

Siung-nu, kočovníci, mongolský epos, rituály. 
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1. Úvod 

Zápas, a to nejen jeho tradiční mongolská forma bo´h,
1
 se v Mongolsku těší 

obrovské popularitě a na Národním naadamu je nejočekávanějším a nejpopulárnějším 

sportem, když účastníky zápasnických klání pravidelně sleduje zaplněný Národní 

stadion v Ulánbátaru. O sportovních výsledcích mongolských zápasníků, ať už jde o 

zápasníky sumó, džúdó, řecko-římského zápasu či jiných zápasnických disciplín 

vychází v mongolských médiích pravidelně mnoho informací a o tradiční mongolské 

formě zápasu dokonce vychází specializované noviny nazvané právě Bo´h. Alespoň 

elementární zápasnická dovednost je přitom mezi mongolskými chlapci a muži tak 

rozšířená, jako u nás alespoň základní ovládání fotbalového míče. 

Nepřekvapí tedy, že z mezinárodních sportovních akcí vozí domů Mongolové 

medaile převážně v zápasnických či silových disciplínách. Např. z Olympijských her, 

kterých se Mongolsko účastní od roku 1964, přivezli mongolští sportovci celkem 26 

cenných kovů (2 zlaté, 10 stříbrných a 14 bronzových medailí), z nichž zápasníci řecko-

římského zápasu, volného stylu a džúdó jich získali plných 17 (1 zlato, 7 stříber a 9 

bronzů) a dalších 7 získali mongolští boxeři (1 zlatá, 2 stříbrné a 4 bronzové). 

Mongolští zápasníci, kteří se stali šampiony Národního naadamu a získali titul 

(col) ulsiin arslan nebo dokonce avarga, jsou pak v Mongolsku skutečnými celebritami 

a nezřídka svůj úspěch na sportovním poli následně přetaví v úspěšnou kariéru ve 

veřejném životě, zejména v politice. Například současný mongolský prezident 

Haltmaagiin Battulga je mistrem světa a dvojnásobným stříbrným medailistou ze 

světových šampionátu v sambo, Badmaanyambuugiin Bat-Erdene, v mongolském 

tradičním zápase nositel nejvyššího colu darhan avarga a držitel mnoha světových 

medailí v různých zápasnických disciplínách, je pravidelně volen do mongolského 

parlamentu, dvakrát (v letech 2012 a 2016) byl do parlamentu zvolen též ulsiin avarga a 

bývalý profesionální zápasník Dolgorsu´rengiin Sumyaabazar, který je navíc od roku 

                                                           
1
 Pro upřesnění uvádím, že v chalchštině zní plný název tradičního zápasu mongol u´ndesnii bo´h, což by 

bylo přesnější přeložit do češtiny jako „mongolský národní zápas.“ Avšak jelikož má slovo „zápas“ 
v českém jazyce daleko širší význam než mongolské bo´h a spojení „mongolský národní zápas“ by tak 
mohlo nabývat nežádoucích konotací, používám v názvu této práce i v práci samotné spojení 
„mongolský tradiční zápas.“ Pokud se v Mongolsku použije pouze slova bo´h bez bližší specifikace (např. 
c´o´loot bo´h pro volný styl), myslí se tím právě tradiční mongolský zápas. 
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2017 ministrem těžebního a těžkého průmyslu. Obzvláštní úctě se pak těší mongolští 

profesionální zápasníci sumó, kteří v nejvyšší japonské soutěži sumó makuuči získali 

titul Velkého mistra.
2
 První mongolský nositel tohoto titulu Dolgorsu´rengiin 

Dagvadorz´, bratr zmíněného Dolgorsu´rengiina Sumyaabazara, je v současnosti rovněž 

velmi aktivní osobou v mongolském veřejném životě a od r. 2013 též členem 

mongolské Demokratické strany (Ardc´ilsan Nam). 

Události ze životů špičkových zápasníků jsou v Mongolsku předmětem zvýšené 

mediální pozornosti. Např. v roce 2018 bylo mnoho novinových článků věnováno 

několikatýdenní slovní přestřelce mezi představiteli Mongolského zápasnického svazu 

darhan avargy B. Bat-Erdenem a A. Suhbatem, která výrazně ovlivnila klima před 

Národním naadamem a hrozila vyústit v neúčast mnoha zápasníků na naadamu, nebo 

úmrtí a pohřbu darhan avarga a prvního mongolského olympijského medailisty (držitele 

stříbra z LOH 1968 v zápase ve volném stylu) Z´igz´diina Mo´nhbata.
3
 

Nutno dodat, že vysoká popularita zápasu s sebou nese i negativní jevy, jako 

jsou bohužel stále četnější dopingové skandály zápasníků (ostatně součástí zmíněné 

roztržky mezi B. Bat-Erdenem a A. Suhbatem bylo též Bat-Erdenovo obvinění druhého 

jmenovaného zápasníka z užívání dopingu) a rovněž domluvené výsledky zápasů, při 

kterých jde na Národním naadamu často o získání prestižních colů. 

A pro úplnost se sluší též zmínit, že ačkoliv tradiční forma mongolského zápasu 

bo´h je vyhrazena jen mužům, tak nemenší popularitě se těší zápas i mezi ženami, které 

se v současnosti již pravidelně umísťují na medailových pozicích v mezinárodních 

turnajích džúdó, řecko-římského zápasu a dokonce i sumó. Životní osudy asi 

v současnosti nejpopulárnější mongolské zápasnice, džúdistky Dorz´su´rengiin 

Sumyaa,
4
 byly například jen pár měsíců po skončení olympijských her v Rio de Janeiro, 

na nichž vybojovala stříbro, volně zpracovány ve filmu Cagaan Hadag. Bum-Erdene 

Tu´vs´inz´argal je zase juniorskou mistryní světa v sumó. 

 

                                                           
2
 Japonský titul jokozuna, v Mongolsku obvykle překládán jako ih avarga. 

3
 Zvýšené pozornosti se pohřbu tohoto šestinásobného vítěze Národního naadamu dostalo též proto, že 

jeho syn Davaaz´argal je jedním z mongolských jokozunů v makuuči a již nyní historicky nejúspěšnějším 
zápasníkem sumó. 

4
 V roce 2017 mj. obdržela od mongolského prezidenta titul Mongol Ulsiin ho´dolmoriin Baatar (volně 

přeloženo „Mongolský hrdina práce“). 
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1.1 Cíle a metody práce 

Obrovská popularita zápasu, zápasníků a obecně archetypu silných mužů v 

současném Mongolsku není ani zdaleka náhodná. V této práci se snažím o uvedení této 

skutečnosti do kulturně – historického kontextu, a to prostřednictvím mapování vývoje 

zápasu na území dnešního Mongolska se zaměřením na nejstarší období, popisu mýtů a 

tradic se zápasem spojených a v neposlední řadě též stručné analýze historicky 

podmíněných kulturních východisek. Současně se snažím představit zápas jako kulturní 

fenomén, který sehrával a sehrává v kultuře eurasijských kočovníků významnou a 

nezastupitelnou roli, přičemž kočovníci na jednu stranu vstřebávali do vlastní 

zápasnické tradice mnoho externích vlivů, na stranu druhou ovlivnili zápasnické styly 

mnoha dalších národů a kultur. 

Je třeba samozřejmě předeslat, že určitá specifická forma provozování zápasu je 

vlastní většině světových kultur, ačkoliv již daleko méně z nich přetrvalo až do dnešních 

dnů. Z toho důvodu a také s ohledem na to, že zápas jako souboj dvou neozbrojených 

lidí vycházel všude na světě ze stejných charakteristik a zákonitostí lidské anatomie, 

vykazují často vzájemnou podobnost i zápasnické styly kultur, které spolu nikdy nebyly 

v kontaktu.  

Co se týká rozboru historie zápasu, pak účelem této práce není dokázat, do jaké 

míry a v jakých konkrétních bodech zápasnická tradice kočovníků obývajících 

mongolské stepi byla ovlivněna zápasem jiných kultur, či jak naopak sama ovlivňovala 

jiné (zejména ve vztahu k nejstarším popisovaným dobám), ale představit zápasnické 

tradice různých kočovných národů, které na území dnešního Mongolska žily a mohly 

tak na současnou podobu mongolského zápasu mít vliv, jelikož naznačená globální 

univerzalita kategorické závěry ani neumožňuje. Vzhledem k tomu, že cílem práce má 

být vysvětlení dějinného pozadí současné popularity zápasu v Mongolsku ostatně není 

důležité s nevyvratitelnou jistotou prokázat, zda zápas praktikovaný na území 

Mongolska vycházel z toho či onoho zdroje, ale zejména to, jak situaci „vidí“ samotní 

Mongolové. 

Univerzalitu či specifičnost funkcí, které mongolský zápas resp. zápas na území 

Mongolska plnil, demonstruji též prostřednictvím srovnání s jinými kulturami, zejména 
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s antickým Řeckem, jehož zápasnická tradice výrazně ovlivnila nejen Evropu, a 

částečně též se zápasem čínským. 

Při zpracování této práce jsem se snažil v co nejvyšší míře pracovat 

s historickými prameny a též mongolojazyčnou literaturou a články, které – i když 

v daném ohledu obsahují často ne zcela podložené nebo faktograficky ne zcela přesné 

závěry
5
 – zprostředkují dle mého soudu cenný mongolský pohled na zpracovávanou 

problematiku. Dále jsem se snažil pracovat s odbornými články západních autorů, které 

se zabývají dílčími aspekty této práce, neboť mimo Mongolsko není téma vývoje zápasu 

na území Mongolska zpracováváno v ucelenější formě. V poslední řadě jsem čerpal též 

z vlastního skromného výzkumu a několikaletého sledování dění ve světě mongolského 

zápasu, což se ovšem vztahuje výlučně k současnosti mongolského zápasu. 

1.1.1 Poznámky k zápisu některých slov 

 Pro předejití nejasnostem při přepisu cizích výrazů (zejména mongolských), pro 

které byly často používány různé písemné systémy, zapisuji v této práci současná 

chalchská slova zápisem v latince s využitím apostrofů pro něktré znaky cytilice 

(zápisem podle doc. Luvsandorz´e).
6
 Transliteraci slov psaných v mongolském písmu 

uvádím podtrženě v  hranatých závorkách, přičemž tato následuje zejména vždy 

bezprostředně za takto psaným slovem. Pokud to považuji v daném případě za účelné, 

uvádím též v závorkách zápis některých výrazů v cyrilici. Slova, která mají svou obecně 

užívanou počeštěnou variantu, zapisuji v této počeštěné podobě a slova převzatá ze 

zdrojové literatury jsou uváděna v přesné podobě uváděné zdrojem. 

1.2 Zápas – pojem a stručná historie 

Zápas je možné definovat jako sportovní či jiné zápolení dvou soupeřů, kteří se 

za pomoci rozličných technik snaží navzájem srazit na zem či následně na zemi 

znehybnit, nebo někdy též vytlačit z vymezeného území. Účelem tedy není oponenta 

zranit či zabít, ale získat nad ním dominantní pozici či kontrolu. Právě absencí letálních 

technik můžeme zápasnické disciplíny odlišit od ostatních bojových umění či sportů, 

                                                           
5
 Na což v příslušných částech této práce upozorňuji přímo v jejím textu či v poznámkách pod čarou. 

6
 Viz např. Oberfalzerová 2006, s. 15. 
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byť toto rozlišení samozřejmě neplatí absolutně, když v některých zápasnických 

disciplínách jsou povoleny i údery
7
 a naopak řada ostatních bojových umění obsahuje i 

zápasnické chvaty. Jako zápas lze nicméně bezpečně označit zápolení, kdy o vítězství či 

prohře rozhoduje nikoliv povedený úder, ale sražení soupeře či jeho následné držení na 

zemi. 

Zápas je považován za jeden z nejstarších způsobů souboje a nejstarší známý 

lidský sport – s mírnou nadsázkou lze prohlásit, že je starý jako lidstvo samo. Ve 

Francouzském Lascaux nalezené jeskynní malby zobrazující zápas jsou staré 15 – 17 

tisíc let (údaje v pramenech se v přesné dataci různí) a jeskynní kresba 

z Bajanchongoského ajmaku v Mongolsku zobrazující dva nahé zápolící muže 

obklopené davem se datuje do neolitu (pochází údajně z doby cca 7 tisíc let př. n. l.). 

Někteří mongolští autoři pak hovoří až o dvacetitisícileté historii zápasu.
8
 

Zápas lze objevit u všech světových kultur od jejich prvopočátku, neboť 

představuje zcela přirozený způsob vzájemného poměřování fyzické síly. V průběhu 

vývoje společností začal zápas plnit i jiné úlohy – od udržování fyzické kondice vojáků, 

způsob zkoušky (často s rituálním podtextem), soutěžní souboj, až po druh lidové 

zábavy či představení na různých hostinách či ceremoniích. Pokud tedy hovoříme o 

zápasu též jako o sportu, pak je třeba upozornit, že pradávné kultury ovšem nevnímaly 

sport způsobem, jakým jej vnímáme my dnes, neboť tělesné aktivity byly velmi často 

rituálního charakteru. Existuje množství důkazů o tom, že primitivní společnosti velmi 

často zahrnovaly běhání, skákání, vrhání a házení, zápas a někdy i míčové hry do svých 

náboženských rituálů. 

V sumerské resp. sumersko-akkadské kultuře nalezneme stopy dokládající 

rozvoj zápasu staré přes 5 tisíc let, mezi jinými též v eposu o Gilgamešovi, jak bude 

dále podrobněji zmíněno v následující podkapitole. Stejně tak značnou popularitu 

zápasu dokládají historické a archeologické nálezy ze starověkého Egypta z období až 

2400 let př. n. l., přičemž mezi nejznámější patří např. kresby z pohřebiště v Beni Hasan 

zobrazující přes 400 dvojic zápasníků.
9
 Některé z nejzajímavějších starověkých 

egyptských kreseb zobrazují Egypťany zápasící s příslušníky jiných národů, mj. též 
                                                           
7
 Např. cupari, údery otevřenou dlaní do tváře a krku v sumó. 

8
 Bujantogtoh a Battogtoh 2015, s. 7 a C´ojz´ilz´av, Samdanz´amc a Bataa 2014, s. 20. 

9
 Golden 1998, s. 30. 
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s Nubijci, u nichž archeologické nálezy taktéž potvrzují masové provozování zápasu, 

jehož tradiční prvky se dochovaly u domorodců obývajících pohoří Núba dodnes.
10

  

Taktéž na území Persie, konkrétně v Parthii, se zápas rozvíjel od nejstarších dob, 

a to primárně jako součást výcviku parthských vojáků, kteří nejen že dokázali 

dlouhodobě vzdorovat i moci Římanů, ale roku 53 př. n. l. jim u Karrh též uštědřili 

jednu z nejdrtivějších a nejvíce ponižujících porážek římské historie.
11

 Tento trénink byl 

známý pod názvem varzeš-e pahlavani či varzeš-e bastani a íránští cvičenci tohoto 

umění byli nazýváni pahlavané.
12,13

 O nejslavnějším pahlavanovi své doby (a dost 

možná nejslavnějším vůbec), Rostamovi, mytickém ochránci Íránu před zlými silami, 

vypráví ve své Šáhnáme i slavný perský básník Firdausí a někteří badatelé jej ztotožňují 

s historickou postavou generála Surena, jenž vedl Parthy ve zmíněné bitvě u Karrh.
14

 

V celém klasickém starověkém světě byl zápas zdaleka nejpopulárnější 

atletickou disciplínou. Nejznámějšího zástupce zde pak zcela nepochybně představuje 

starověké Řecko, kde byl zápas považován až za vědu a vznešené umění, přičemž byl 

neodmyslitelným prvkem výuky mladých mužů, jakož i nezbytnou součástí výcviku 

každého vojáka – a to stejně důležitou, jako znalost matematiky a jazyků. V mládí byl 

aktivním zápasníkem například i Platon.
15

 Řečtí atleti zápasili nazí s těly natřenými 

olivovým olejem a posypanými vrstvou velmi jemného písku, který je měl chránit od 

ostrého slunce a v zimě před chladem. Vítězil ten, kdo první dostal svého soupeře na 

zem – lhostejno zda na záda, bok, koleno či loket. V Řecku také existovala i smíšená 

zápasnicko boxerská disciplína známá jako pankration. Na starověkých Olympijských 

hrách se zápas poprvé objevil roku 708 př. n. l. jako rozhodující disciplína antického 

                                                           
10

 Carroll 1988, s. 121 a násl., Levinson a Christensen 1999 [online], s. 459. 

11
 Římská armáda čítající 40 tisíc legionářů se tehdy pod vedením ambiciózního Marca Licinia Crassa, 

vítěze nad Spartakem, střetla s deseti tisíci parthskými jízdními lučištníky a menší jednotkou těžké jízdy. 
Parthové mj. za využití typické kočovnické bojové taktiky, když předstírali ústup před útokem nepočetné 
galské jízdy, Římany na hlavu porazili a rozprášili. Přímo v bitvě prý Římané ztratili plnou polovinu mužů 
svého vojska, mnoho dalších bylo odvlečeno do zajetí a sám Crassus byl po bitvě zajat a popraven (viz 
Axworthy 2014, s. 36–37). 

12
 Později toto slovo označovalo zápasnického přeborníka. 

13
 Traditional Iranian Martial Arts (Varzesh-e Pahlavani) [online], ZUR-ḴĀNA [online]. 

14
 Amirtash [online], Axworthy 2014, s. 37. 

15
 Hayes 2012 [online]. 
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pětiboje.
16

 Tato disciplína se ovšem z dnešního pohledu vyznačovala značnou 

brutalitou, která zřejmě pramenila z charakteru zápasu jako bojové disciplíny a nebylo 

výjimkou, pokud si zápasník odnesl z utkání zlomeniny, nebo dokonce zemřel.
17

 

Zápas byl velmi oblíben též mezi Římany, kteří jej po dobytí Řecka ve značném 

rozsahu převzali právě od svých podmaněných soků, avšak omezili některé jeho nejvíce 

surové prvky. V roce 393 však císař Theodosius I. zakázal všechny pohanské hry a 

postavil Olympijské hry mimo zákon, čímž došlo mj. též k úpadku tradice řeckého resp. 

řecko-římského zápasu.
18

  

Během středověku a renesance došlo k opětovnému oživení zájmu o zápas, který 

byl praktikován i společenskou elitou na hradech a zámcích. Zápas byl populární u 

panovnických dvorů Anglie, Francie i Japonska. Mezi jinými se v zápase cvičili též 

Caravaggio, Rembrandt, Locke a Rousseau. V roce 1512 pak například vyšla tiskem 

barevná zápasnická příručka od Albrechta Dürera.
19

 Evropští osadníci 

severoamerických území si přivezli svou zápasnickou tradici s sebou do svého nového 

domova, přičemž po svém příchodu do Nového světa zjistili, že zápas je populární i 

mezi domorodými indiánskými kmeny.
20

 

Zápasnických klání se účastnili i monarchové, například byzantský císař 

Basileos I. porazil v zápase vychloubačného bulharského zápasníka
21

 a historie zná 

dokonce i případ, kdy proti sobě jako zápasníci stanuli anglický a francouzský král. 

Došlo k tomu roku 1520 během setkání Jindřicha VIII. s Františkem I. Francouzským 

poblíž Calais, tehdy patřícím Anglii, na místě, které vešlo ve známost jako Field of the 

Cloth of Gold. Jindřich VIII. byl známý tím, že rád pořádal rozličné turnaje a sám byl 

dobrým všestranným sportovcem, a tak ačkoliv i na svou dobu velmi okázalé setkání 

dvou mocných evropských panovníků samozřejmě mělo zejména diplomatické pozadí, 

jeho podstatnou část tvořil rytířský turnaj, kterého se aktivně účastnili i oba králové. 

Hlavními disciplínami sice byla typická rytířská klání, nicméně jednoho dne za 

                                                           
16

 History of Wrestling a) [online]. 

17
 Miller 2004 [online]. 

18
 History of Wrestling a) [online]. 

19
 Tamtéž. 

20
 The Origins of Wrestling – Facts and Information About the Sport [online]. 

21
 Basil I The Man Who Would Be Emperor [online]. 
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nevlídného počasí došlo též na lukostřelbu a zápas. Jindřichovi se velmi dařilo 

v lukostřelbě a snad i proto vyzval francouzského krále k utkání v zápase, ačkoliv 

pečlivě stanovená pravidla turnaje nedovolovala oběma králům se vzájemně utkat. 

K Jindřichovu zklamání a hanbě jej však jeho francouzský protějšek rychle srazil k zemi 

a porazil.
22

 

Nahlédneme-li dějiny asijského zápasu, pak například v Indii nechal tamilský 

vládce Pallavské říše Narasimhavarman I. Mamallan postavit mnoho žulových soch 

zobrazujících neozbrojené válečníky odzbrojující své soky, které prý snad zobrazují 

rannou formu jihoindického zápasnického umění varma adi. Narasimhavarman sám byl 

prý taktéž velmi schopným zápasníkem (jeho přízvisko „mamallan“ znamená v sanskrtu 

„velký zápasník“). I v ostatních částech indického subkontinentu se samozřejmě 

zápasnické umění provozovalo. V eposech Rámájana a Mahábhárata se poprvé objevuje 

zmínka o malla-yuddha, což v sanskrtu znamená „zápasnický souboj,“ ovšem kořeny 

stylu malla-yuddha a obecně zápasnické tradice Jihovýchodní Asie pravděpodobně 

sahají nejméně do 3. tisíciletí př. n. l. Legendární malajský hrdina Badang prý ovládal 

právě umění zápasu malla-yuddha.
23

  

Japonská zápasnická tradice se datuje až do období Jajoi (300 př. n. l. – 300 n. l.) 

a je od počátku velmi silně svázána s šintoistickými rituály. Podle japonské kroniky 

Nihonšoki se první zápas mezi smrtelníky uskutečnil roku 23 př. n. l. Na příkaz císaře 

Suinina se v něm utkal Nomi no Sukune, hrnčíř z Izumo, s jistým hrubiánem Taima no 

Kehajou, který se chvástal tím, že je nejsilnějším mužem na světě. Sukune vyšel ze 

souboje jako vítěz, mj. snad i proto, že byl potomkem Amenohohiho, syna bohyně 

slunce Amaterasu a podle tradice je považován za prvního zápasníka sumó,
24

 ačkoliv 

zápas v Japonsku této doby, podobně jako spousta jiných zápasnických stylů po celém 

světě, neexistoval v dnešní čistě zápasové a co nejméně nebezpečné podobě, ale byl 

značně hrubý a násilný a obsahoval i z dnešního pohledu zcela nezápasnické elementy 

(Sukune prý svého soka zabil kopem do žeber).
25

  

                                                           
22

 Watts 2009, s. 110–139. 

23
 Agarwal 2012, s. 350, Malla-Yuddha (South Asian Wrestling) [online]. 

24
 Cartwright 2017 [online]. 

25
 History of Sumo Wrestling [online]. 
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Co se týká původu japonského zápasu, pak je třeba rovněž zmínit, že jakkoliv 

lze s ohledem na univerzální existenci určité formy tradičního zápasu napříč kulturami 

považovat za jisté, že i v Japonsku se vyvinula původní zápasnická tradice, pak podle 

některých názorů mohla prapůvodní verze sumó přijít do Japonska odjinud. Podle 

autorů knihy Mongol u´ndesnii bo´h se prý i někteří japonští vědci domnívají, že 

zápasnická tradice, ze které sumó vzešlo, byla do Japonska přinesena kočovníky 

z oblasti mongolských stepí. Dnešní pás zápasníků sumó mavaši tak má vycházet ze 

zkrácených pytlovitých kožených kalhot nošených již siung-nuskými zápasníky a 

mongolsky nazývaných s´albuur. Ty ve zkrácené podobě
26

 v současnosti nosí zápasníci 

především „ojratské verze“ bo´h nazývané buh nooldoon, kteří podobně jako zápasníci 

sumó zápasí právě až na krátké s´albuur nazí a v některých krajích je prý podobně jako 

v sumó zvykem nakreslit na zem kruh, přičemž zvítězit je pak možné i vytlačením 

soupeře z vyznačené oblasti. Ve své původní pytlovité podobě zase s´albuur 

připomínají kalhoty zápasníků džúdó a v podstatě se shodují s kalhotami, které tradičně 

nosí zápasníci ve Vnitřním Mongolsku. Možný původ v zápasnické tradici kočovníků 

autoři též dovozují z podobnosti mongolských zápasnických colů a hodností zápasníků 

sumó.
27

 

Osobně bych ovšem bral uvedené závěry se značnou rezervou, neboť zápasníci 

prakticky všude po světě zápasili (a zejména v tradičních formách zápasu dodnes 

zápasí) buďto nazí, nebo jen v krátkých kalhotách či bederních rouškách, což mělo 

jednak praktický důvod, neboť zápasníci by si jinak oděv vzájemně roztrhali, a také to 

vedlo k omezení využívání soupeřova oděvu k úchopu, škrcení, atp., které v některých 

zápasnických stylech není žádoucí resp. je přímo zakázané. Ačkoliv lze považovat za 

možné, že některá z migračních vln mířících do Japonska z oblasti Korejského 

poloostrova s sebou přinesla zápasnickou tradici vlastní obyvatelům jihovýchodní Sibiře 

resp. mongolských stepí a tradici japonskou takto ovlivnila, považovat sumó za přímého 

pokračovatele kočovnické tradice je přinejmenším značně nepodložené.  

                                                           
26

 V podstatě nyní vypadají stejně jako šortky s´uudag standardně nošené mongolskými zápasníky 
v Mongolské republice, pouze jsou vyrobené z kůže (většinou býčí nebo jelení). 

27
 C´ojz´ilz´av, Samdanz´amc a Bataa 2014, s. 25. 
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Ať již je ovšem původ japonského zápasu jakýkoliv, právě Sukune je dodnes 

uctíván jako zakladatel sumó a v Japonsku je mu zasvěcena řada šintoistických chrámů 

– ačkoliv vlastně není jisté, zda kdy vůbec doopravdy žil.  

Sumó se postupně ze součásti náboženských oslav praktikovaných farmáři 

zařadilo mezi regulérní události císařského dvora. Na sklonku éry Sengoku ovládl téměř 

celou zemi dajmjó Oda Nobunaga, který byl rovněž velkým milovníkem zápasu a na 

svém dvoře od roku 1570 pořádal turnaje sumó, přičemž vítěze Nobunaga učinil svým 

samurajem, což bylo pokládáno za velkou čest. V období Edo, které následovalo po 

sjednocení Japonska pod vládou Tokugawů (1603 – 1868), se sumó postupně měnilo 

z náboženského ceremoniálu do podoby bojového umění a organizovaného sportu a 

zápasníci se postupně profesionalizovali, přičemž v této podobě se v Japonsku 

provozuje dodnes. 

To ovšem neznamená, že by sumó zcela ztratilo svůj ceremoniální charakter – 

různé rituální úkony před zápasem jsou zpravidla násobně delší, než vlastní zápas, 

nejvyšší mistři sumó, jokozunové, předvádí při oslavách nového roku rituální 

ceremoniální tanec dohjó-iri v tokijském chrámu Meidži, turnajů v Tokiu se pravidelně 

účastní císařský pár, atp. Mladí chlapci se také střetávají v tzv. karasu-sumó („vraním 

zápas“), ve kterém napodobují zápas boha Takemikazučiho s pozemskými silami 

(související legenda je vylíčena v následující podkapitole). Guttmann a Thompson 

uvádějí, že v chrámu Ójamazumi na ostrově Ómišima se také praktikuje hitori-sumó 

(„sumó jednoho muže“). Dvakrát do roka (před sadbou a sklizní) osamocený zápasník 

podstupuje souboj s duchem rýžových rostlin. Duch rýže nad člověkem vždy zvítězí a 

očekává se, že projeví svou radost v podobě hojné úrody. Tyto a podobné rituály údajně 

vedou mnoho výzkumníků k závěru, že sumó je svým původem zemědělský rituál, 

ačkoliv první spolehlivé záznamy o provozování hitori-sumó v Ójamazumi se prý datují 

do rozmezí let 1716 – 1736.
28

 

Čínská bojová umění v širším povědomí lidí reprezentují především různé 

odnože wu-šu resp. kung-fu, avšak nejstarším doloženým bojovým uměním Číny je 

právě zápas šuaj-ťiao, jehož kořeny sahají až do doby před 4 až 6 tisíci lety. Ranná 

forma tohoto zápasnického stylu údajně byla použita roku 2697 př. n. l. armádou 

                                                           
28

 Guttmann a Thompson 2001, s. 15 a 16. 
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Žlutého císaře Chuang-Ti ve střetnutí s vojsky Čch‘-Joua, kdy vojáci prvně 

jmenovaného za využití primitivních zápasnických chvatů prý používali svých rohatých 

přileb k probodnutí soupeře. Tento raný styl se měl nazývat ťiao-ti, což má značit 

„trkání rohy.“
29

 Každopádně styl a pojem šuaj-ťiao nelze označit za původní. Z ťiao-ti 

se již od období dynastie Čou postupně vyvíjelo zápasnické bojové umění ťiao-li, které 

se velmi popularizovalo za dynastie Čchin a jen ti nejlepší znalci tohoto umění byli 

vybíráni za tělesnou stráž císaře. Ještě v období dynastie Čchin byl pro šuaj-ťiao údajně 

používán termín ťiao-ti, neboť tento styl obsahoval techniky propletení se soupeřem, 

napodobující propletení paroží dvou zápasících jelenů, přičemž tyto techniky se 

dochovaly v sumó, džúdó a mongolském šuaj-ťiao,
30

 označovaném ovšem mj. 

mongolským slovem „boke“ (tj. bo´h).  

Mongolský styl je vedle stylů pekingského, tchien-ťinského, pao-tingského a 

šan-sijského jeden z hlavních škol šuaj-ťiao. Styl pekingský má přitom vycházet z 

mandžuského zápasu označovaného „buku“ a styl tchien-ťinský má být směsicí tohoto 

buku a mingského šuaj-ťiao. Školy pekingského, tchien-ťinského a pao-tingského šuaj-

ťiao se dohromady označují jako che-pejský styl a zápasníci nosí vestu nazývanou da-

lian. S nástupem mandžuské dynastie Čching se mongolské šuaj-ťiao stalo stylem 

dominantním.
31

 Mezi mongolským bo´h a šuaj-ťiao tedy docházelo k vzájemnému 

ovlivňování, ačkoliv si zde nedovolím spekulovat, v jakém poměru a jak dalece je šuaj-

ťiao vzájemně ovlivněné s mongolským tradičním zápasem bo´h.
32

 

Na závěr dodávám, že jsem se setkal i s názorem, že mongolský tradiční zápas 

bo´h je vlastně přímým potomkem šuaj-ťiao, které se mělo z Číny šířit do stepi. 

Jakkoliv s ohledem na dlouhodobost kontaktů středoasijských kočovníků s chanskou 

                                                           
29

 Shuai Jiao (Chinese Wrestling) [online]. 

30
 Yang 2010 [online]. 

31
 Shuai jiao [online]. 

32
 Zde si dovolím uvést, že Eelis Mikkola mě v písemném sdělení upozornil na to, že tradiční bojová 

umění jsou v současnosti terčem zásahů ze strany čínských úřadů, zejména formou ovlivňování pravidel, 
přičemž toto se má týkat i mongolského zápasu ve Vnitřním Mongolsku. Mikkola se obává, že v 
posledních šedesáti letech ze strany čínské vlády dochází i k ovlivňování kulturních prvků tradičního 
zápasu bo´h, kdy čínské úřady prokazatelně zasahují do organizace turnajů a používají zápasníky pro 
různé PR účely. Vyvodit ze současné podoby zápasnických stylů v severní Číně resp. Vnitřním Mongolsku 
nějaké závěry ve vztahu k vývoji mongolského zápasu proto bude velmi pravděpodobně nemožné (Eelis 
Mikkola je vyučujícím filozofie na Helsinské univerzitě, který se zabývá výzkumem vztahu mezi 
mongolským zápasem a náboženstvím). 
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Čínou k ovlivnění mongolského zápasu čínským velmi pravděpodobně docházelo 

(ovšem ovlivnění muselo být logicky oboustranné), pak zjednodušovat pohled na věc 

způsobem bo´h ← šuaj-ťiao se mi nejeví správné.
33

 Navíc historické údaje spíše 

podporují závěr, že tomu bylo přesně obráceně, neboť zápas byl mezi Číňany vnímán 

jako věc spojená se severními barbary.
34

  

Tradice zápasu u kočovníků obývajících mongolské resp. eurasijské stepi je 

každopádně velmi stará a představuje jeden ze základních prvků jejich vlastní kultury, 

který lze vystopovat tisíce let do minulosti, o čemž je blíže pojednáno ve 2. a 3. kapitole 

této práce.  

1.3 Zápas ve světovém eposu a mytologii 

 Účelem předchozí kapitoly bylo stručně představit zápas jako prastarý druh 

lidské činnosti, který měl často velmi výrazný rituální či náboženský přesah. Jako 

takový samozřejmě nacházel hojné využití nejen jako motiv výtvarných děl, ale dočkal 

se četného vyobrazení v mytologii napříč světovými kulturami. V této podkapitole se 

tedy zaměřím na popis vyobrazení a účelu zápasu ve vybraných světových mýtech a 

eposech, které má sloužit jako doplnění výkladu historického a taktéž jako materiál pro 

porovnání s pojetím zápasu v mongolské epice. 

 Jedním z nejstarších dochovaných eposů je sumerský epos o Gilgamešovi, který 

se současně řadí mezi nejvýznamnější epická díla světové literatury. Jeho hlavním 

hrdinou je král Uruku Gilgameš, který je v úvodu eposu sice oslavován mj. jako velký 

silák, avšak je též popisován jako panovník utiskující své poddané. Když bohové 

uslyšeli nářek obyvatel Uruku, šli s prosbou za bohem Anuem, který přikázal bohyni 

Aruru, aby stvořila ve stepi divocha Enkidua, který měl s Gilgamešem soupeřit, aby si 

urucký lid oddechl. Enkidu původně žil ve stepi společně s divokými zvířaty a bránil 

lovcům chytat je a zabíjet. Jeden z nich tak na radu svého otce přišel žádat o pomoc 

Gilgameše, jenž mu poradil dovést k Enkiduovi nevěstku Šamchat, která s ním měla 

                                                           
33

 Navíc jelikož v současné mandarinštině má termín šuaj-ťiao označovat obecně jakýkoliv zápasnický 
styl, lhostejno zda čínský či cizí (přičemž techniky zápasu šuaj-ťiao obsahuje v určité míře každé čínské 
bojové umění), mám za to, že některé zejména internetové prameny mohou u tohoto pojmu zaměňovat 
jeho užší význam (tj. tradiční čínskou zápasnickou školu) a širší význam (tj. obecně „zápas“), což ve 
vztahu k uvedenému může vést k výkladovým nepřesnostem. 

34
 Wallece 2010, s. 100. 
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obcovat a zbavit tím jej divokosti. Tak se také skutečně stalo a Šamchat následně 

Enkidua vyzvala, aby s ní odešel do Uruku a postavil se Gilgamešovi. Takto jsou tyto 

události popsány v babylónské (kanonické) verzi eposu: 

  „[Nevěstka] Enkiduovi praví: 

  [,Krás]ný jsi, Enkidu, jsi jako bůh, 

proč s divokou zvěří po stepi běháš? 

Pojď, do Uruku hrazeného odvedu tebe, 

do domu čistého, příbytku Anua a Ištary, 

kde Gilgameš přesilný 

se jako býk proti lidem staví!‘ 

Hovoří k němu příjemnou řečí 

(a) on přítele chce najít blízkého jeho srdci. 

 

Enkidu nevěstce praví: 

,Pojď, Šamchat, pozvi mne 

do domu čistého, svatého příbytku Anua (a) Ištary, 

kde Gilgameš přesilný 

se jako býk proti lidem staví! 

Já se s ním utkat chci, hlasitě vyzvu(?) (jej), 

[abych vzkři]knouti v Uruku mohl ,Já nejsilnější jsem!‘ 

[Vej]du a osud změním, 

[neboť ten, kdo v]e stepi zrozen byl, [je mocný] (a) silný.‘“
35

 

Enkidu pak začal žít společně s pastýři. Jednoho dne se od jakéhosi mladíka 

spěchajícího za svým tchánem dozvěděl o tom, že Gilgameš uplatňuje u svých uruckých 

poddaných právo první noci. Odešel tedy do Uruku, aby se Gligamešovi postavil: 

  „[Enkidu kráčel napřed a Šamchat (šla) za ním.] 

[(Když) vešel do Uruku hrazeného,] 

[davy se za ním shromáždily.] 

[(Když) stanul] na ulici Uruku [hrazeného,] 

[…] vzdálil se, silní […] 
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 Hruška, Prosecký a Rychtařík 2003, s. 94 
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Zatarasil cestu [Gilgamešovi,] 

urucká země stála [při něm.] 

Země se shromáždila [kolem něj,] 

davy se tísní [za ním.] 

Muži se scházejí [kolem něj,] 

jak malé děti [nohy mu] lí[bají.] 

Jakmile (je tu) muž krásné [postavy,] 

bohyni Išchaře je lůž[ko] přichystáno, 

Gilgamešovi jako bohu určen je soupeř. 

Enkidu dveře tchánova domu nohama zahradil, 

Gilgamešovi vejít nedovolí. 

Začali zápasit ve dveřích tchánova domu, 

na ulici do boje se dali, země ztěžkla(?). 

Třásly se veřeje, chvěla se zeď, 

[Gilgameš a Enkidu začali zápasit, jak býci se sklonili.] 

[Poklekl Gilgameš oběma nohama na zem,] 

[Ztišil se jeho hněv, od něho odvrátil se.]“
36

 

Podle předposledního citovaného verše se tedy zdá, že Enkidu Gilgameše 

v zápase porazil,
37

 čímž utišil Gilgamešův hněv, odvrátil jej od dalšího uplatňování 

práva první noci a oba soupeři pak uzavřeli nerozlučné přátelství. Zápas Gilgameše 

s Enkiduem zde tedy funguje jako prostředek kultivace hrdinova chování, jako určitý 

prostředek dosažení poznání, kterého se mu dostává zprostředkovaně od bohů, kteří za 

tímto účelem Enkidua stvořili. Současně oba soupeři zjevně dosahují vzájemného 

uznání, když Enkidu, ač (patrně) vítěz, oproti svému předchozímu prohlášení ve stepi 

oslovuje Gilgameše mírně a nazývá ho svým přítelem. Zápas zde tedy nefunguje jako 

barbarský vražedný nástroj řešení nesmiřitelného sporu, ani nevede k ponížení 

poraženého, ale oba zápasníci zápolením řeší svůj spor civilizovaně, bez úmyslu 

druhému ublížit a následně oba dochází vzájemné úcty a respektu. 

                                                           
36

 Tamtéž, s. 100 – 101. 

37
 Názory se v tom, kdo ze zápasu vyšel jako vítěz, dle různých verzí překladu různí. Podstatné ovšem je, 

že po zápolení s Enkiduem Gilgameš upustil od svého záměru a oba muži se stali životními přáteli. 
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Pokud opustíme samotný text babylonské verze eposu a nahlédneme do 

sumerských básní o Bilgamešovi (jak je Gilgameš sumersky nazýván), pak další zmínku 

o zápasu najdeme v básni o Bilgamešově smrti: 

  „Syn Utua, bůh Sisig, 

  jasem mu ozáří temná místa snů. 

  Lidé, všichni co mají jméno, 

až jejich sochy pohřební odhalí v budoucích dnech, 

  bojovníci mladí i diváci do půlkruhu se shromáždí okolo vrat 

  a před nimi potom zápasit budou pěstmi a silou se prát. 

  V měsíci pochodní, o svátku podsvětních duchů, 

  nebude žádného jiného světla a nikdo jim neposvítí.“
38

 

Zde je tedy zápas ukazován jako součást pohřebního, náboženského obřadu, který byl 

konán po úmrtí významných osobností („lidé, co mají jméno“). Funkce zápasu je 

v daném kontextu ceremoniální, rituální. 

 Zápas jako součást pohřebního rituálu se objevuje také v Homérově eposu Ilias. 

V samém jeho závěru, kdy Danajci pohřbívají Hektorem zabitého Achilleova přítele 

Patrokla, uspořádá Achilles na jeho počest pohřební hry, které se v mnoha ohledech 

podobali Olympijským hrám. Součástí her byl krom závodů vozatajů, pěstního souboje, 

lukostřelby, běžeckých závodů a vrhu oštěpem a koulí též zápas, ve kterém se utkali 

řecký hrdina Aias,
39

 nejstatečnější z Řeků hned po Achilleovi, a ithacký král Odysseus: 

„Peleův syn zatím stanovil ceny pro další zápas 

a ukázal je argejskému lidu: 

vítězi velikou trojnož, jež prošla zkouškami ohně, 

kterou si Danajci sami cenili na dvanáct krav, 

poraženému určena byla uprostřed kruhu 

dívka zkušená v mnohém v ceně čtyř býčků. 

Achilleus povstal uprostřed kruhu a vyzval argejský lid: 

,Přistup, kdo chceš zápasit nyní!‘ 

Vykřikl. A již se zvedl obrovský Aias, syn Telamonův, 
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 Hruška, Prosecký a Rychtařík 2003, s. 321. 

39
 Známý spíše pod jménem Ajax. 
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a za ním Odysseus povstal, životem štvaný a chytrý, 

a opásali se, kráčeli oba na zápasiště. 

Objali se již rameny, rukama svalovitýma, 

jako když zkušený tesař spojí pevnými spáry 

na střeše krov, aby dům odolal nárazům větrů. 

Záda jim praštěla tlakem odvážných rukou, 

které je navzájem hnětly, a pot z obou těl daleko stříkal. 

Kolik podlitin spatřils v bocích a zádech 

zmodralých krví! A přece doufali oba, 

že ještě každý dostane vítěznou trojnož. 

Odysseus nemohl složit soupeře svého, 

stejně jak Aias; Odysseus držel se dobře. 

 Achajci byli netrpěliví. 

Aias, syn Telamonův, konečně řekl: 

 ,Laertův synu, potomku bohů, slyš, Odyssee! 

Zdvihni ty mě nebo já tebe, Zeus již rozhodne sám!‘ 

Dořekl sotva a pozvedl jej. Odysseus udeřil ho však 

zezadu pod kolena, že Aias se zapotácel 

a upadl naznak, strhnul i Odyssea na svoji hruď. 

Zbrojný lid s úžasem pohlížel na ně. 

Teď se pokusil Odysseus pozvednout Aianta sám; 

nemohl, zvedl jej od země sotva, 

podrazil mu však nohu a oba upadli na zem 

v jediném klubku a oba zmizeli v oblacích prachu. 

Byli by vyskočili a potřetí začali zápas, 

kdyby Achilleus nebyl sám povstal a nebyl je zdržel. 

,Nechte už toho,‘ jim řekl, ,a netrýzněte svá těla! 

Oba jste zvítězili. Ustupte oba se stejnou cenou, aby i druzí mohli se bít!‘ 

Dořekl, uslyšeli ho a poslechli rádi. 

Smyli si prach a oblékali se.“
40
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Rovněž u Řeků tedy byl zápas součástí pohřebního rituálu významných 

osobností, resp. přinejmenším významných válečníků. S ohledem na ukázku z eposu o 

Gilgamešovi a četná vyobrazení zápasících postav ve staroegyptských hrobech by 

z tohoto hlediska bylo možno uvažovat o jisté univerzální „blízkovýchodně-

středomořské“ tradici.  

Zajímavý je také samotný popis zápasu. Homérův epos se obecně vyznačuje 

značnou mírou detailnosti a naturalismu při popisu soubojů hrdinů a nejinak si autor 

počíná při popisu zápasu Aianta s Odysseem. Verš, ve kterém Homér zmiňuje krvavé 

podlitiny na těle obou zápasníků, svědčí o tom, že zápas ve starém Řecku byl skutečně 

poměrně brutální. Zajímavý je rovněž popis dvou rozličných zápasnických stylů – větší 

a silnější Aias uplatňoval silový styl, kdy nejprve zkoušel svého soupeře zvednout se 

záměrem jej následně srazit na zem nějakým typem přehozu.  

Odysseus se proti tomu bránil technicky, kdy zdvižen do vzduchu využil 

soupeřovy nižší stability a podrazil mu nohy, čímž zcela obrátil situaci ve svůj 

prospěch. Oproti tomu pokud menší Odysseus sám zkoušel soupeře zvednout a 

přehodit, neměl proti většímu, silnějšímu (a tedy pravděpodobně těžšímu) Aiantovi 

šanci. Ani v tomto druhém „kole“ však menší, avšak technicky vyspělejší Odysseus 

proti nejsilnějšímu řeckému válečníkovi hned po Achilleovi není jednoznačně poražen. 

Vlastně bychom spíše mohli říci, že měl stále mírně navrch. Technika řeckého zápasu 

tedy musela být již ve starověku značně propracována, neboť umožňoval menšímu a 

slabšímu soupeři vhodnou taktikou a chvaty obrátit sílu soupeře proti němu samému a 

ve střetnutí zvítězit.  

Závěrem si dovolím rovněž zmínit, že popis prvního „kola“ zápasu Odyssea 

s Aiantem se téměř beze zbytku hodí na rozhodující okamžik finálového zápasu 

Charchorinského somonního naadamu z roku 2017, kdy vítězný zápasník byl sice 

zdvižen do vzduchu, ale podražením soupeřovy nohy jej dokázal srazit na zem a 

zvítězit. Antický řecký zápas se tedy patrně mnohem více než dnešní řecko-římský 

zápas podobal současnému zápasu mongolskému, k čemuž se ještě vrátím v kapitole 3. 

Zápas má své významné místo rovněž v biblické mytologii. Podle některých 

pramenů, na které odkazují Clare a Michael Poliakoffovi, byl vynikajícím zápasníkem 

Job, který měl údajně pro Boha zápasit se Satanem. Explicitní popis takového zápasu 

však neobsahují biblické texty, ale některé z textů sepsaných ranými církevními 
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učiteli.
41

 Popis zápasu se přesto v Bibli objevuje, a hraje zde dokonce významnou roli. 

Ve 32. kapitole knihy Genesis se Jákob vrací po čtrnácti letech služby u strýce Lábana 

do Kanaánu, avšak stíhá jej strach z bratra Ezaua. V noci převede přes řeku Jabok 

všechny své příbuzné a stáda a sám zůstává: 

24. A zůstal Jákob sám; a tu zápasil s ním muž až do svítání. 

25. A vida, že ho nepřemůže, obrazil jej v příhbí vrchní stehna jeho; i vyvinulo se 

příhbí stehna Jákobova, když zápasil s ním. 

26. A řekl: Pusť mne, nebť zasvitává. I řekl: Nepustím tě, leč mi požehnáš. 

27. I řekl jemu: Jaké jest jméno tvé? Odpověděl: Jákob. 

28. I dí: Nebude více nazýváno jméno tvé toliko Jákob, ale také Izrael; nebo jsi 

statečně zacházel s Bohem i lidmi, a přemohls. 

29. I otázal se Jákob, řka: Oznam, prosím, jméno své. Kterýžto odpověděl: Proč 

se ptáš na jméno mé? I dal mu tu požehnání. 

30. Tedy nazval Jákob jméno místa toho Fanuel; nebo jsem prý viděl Boha tváří 

v tvář, a zachována jest duše má. 

31. I vzešlo mu slunce, když pominul místa toho Fanuel, a kulhal na nohu svou.
42

 

V japonské mytologii zaujímá zápas vpravdě prominentní postavení, neboť je 

klíčovou součástí legendy o původu japonské císařské rodiny. Podle legendy 

zaznamenané v nejstarší japonské kronice Kodžiki chtěla bohyně Amaterasu, aby jí 

nižší bůh Ókuninuši přenechal vládu nad Ašihara no Nakatsukuni.
43

 Vyslala proto na 

zem svého syna Amenohohiho sdělit Ókuninušimu své přání. Jakmile však Amenohohi 

dorazil do Izumo, byl tak okouzlen Ókuninušim, že se namísto toho rozhodl mu sloužit. 

Když Amaterasu nedostala tři roky od svého syna žádné zprávy, vyslala dalšího svého 

syna Amenowakahikoa sdělit stejnou zprávu, ale i ten se přidal k Ókuninušimu, když se 

zamiloval do jeho dcery.  

Za dalších osm let se bohové v Takamagahaře rozhodli poslat za stejným účelem 

dolů na zem Takemikazučiho, boha hromu a mečů a Amenotorifuneho. Oba bohové 

přistáli na pláži v Inasa no Hama, zabodli své meče jílcem do země, se zkříženýma 
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 Poliakoff a Poliakoff 1984.  

42
 Bible 2010, s. 31–32. 

43
 „Střední země“ mezi nebem (Takamagahara) a peklem (Jomi) japonské mytologie; termín se stal 

rovněž označením Japonska. V legendě se kryje s označením území Izumo, kde sídlil Ókuninuši. 
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nohama se posadili na jejich ostří a žádali slyšení u Ókuninušiho. Poté, co se Ókuninuši 

dozvěděl o přání Amatearasu, odpověděl, že zemi vydá, pokud s tím budou souhlasit 

jeho synové. Zatímco Ókuninušiho syn Kotošironuši se podvolil, jeho další syn 

Takeminakata chtěl nejprve vyzkoušet sílu Takemikazučiho. Když ale uchopil jeho 

ruku, změnila se nejprve v rampouch a pak v meč. Když pak Takemikazuči uchopil 

ruku Takeminakaty, rozdrtil ji jako rákos a odhodil jej. Takeminakata v hrůze prchal, 

ale Takemikazuči jej dostihl na břehu jezera Suwa. Takeminakata pak přislíbil zde 

zůstat, pokud Takemikazuči ušetří jeho život. Když se o výsledku zápasu dozvěděl 

Ókuninuši, podvolil se a vydal zemi Amaterasu. Japonská císařská rodina má prý 

pocházet právě od boha Takemikazučiho. Zápas Takemikazučiho a Takeminakaty pak 

měl být prvním zápasem sumó vůbec a je jeho mytologickým základem.
44 

A na závěr si dovolím uvést též jeden příklad z mytologie severské. Týká se 

boha Thora a jeho výpravy do země mrazivých obrů Jötunheimu. V této zemi Thor se 

svými společníky přichází do hradu Útgard, jehož vládce, Útgardský Loki,
45

 podrobil 

příchozí zkouškám – Lokiho soutěži v jídle, Tjálfiho v běžeckém závodě a Thora 

v soutěži v pití a ve zkoušce síly, která spočívala v nadzvednutí kočky. Ani v jedné ze 

soutěží Thor se svými společníky nezvítězil, a proto rozčilený Thor vyzval kohokoliv 

z přítomných k soutěži v zápase. Útgardský Loki na to Thorovi odpověděl, že pro 

kohokoliv s přítomných mužů by zápasit s ním bylo nedůstojnou maličkostí, a tak jej 

napřed nechal zápasit se svou starou chůvou Elli. Čím více se ale snažil Thor stařenu 

porazit, tím pevněji stála. Když pak zaútočila ona, Thor zakolísal a zakrátko poklesl na 

jedno koleno, načež Útgardský Loki prohlásil stařenu za vítěze. Když pak Útgardský 

Loki vyprovázel Thora z hradu, pověděl mu, že proti němu použil lsti, protože Lokiho 

nechal v soutěži jedlíků zápolit s planoucím ohněm, běžce Tjálfiho se svou myšlenkou a 

roh, ze kterého Thor pil, byl koncem napojen na moře. Kočka, kterou Thor pozvedl jen 

jednou nohou ze země, byl had Midgardsorm obtáčející svět a stařena Elli, které Thor 

podlehl v zápase, byla samotné stáří.
46

  

                                                           
44

 Ashkenazi 2003, s. 85–90, Izumo Taisha [online], Tyler 2003 [online], MYTHS AND LEGENDS [online]. 

45
 Pro objasnění uvádím, že v tomto příběhu vystupují dvě postavy jménem Loki – Odinův pokrevní bratr, 

ásgardský „lstivý bůh“ a Útgardský Loki, jötunheimský obr a vládce útgardského hradu. 

46
 Sturulson 2003, s. 81–85. 
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Zápas zde tedy vyobrazen jednak jako klasická ukázka zkoušky hrdinovy 

fyzické síly a přeneseně též síly jeho vůle, tj. plní podobnou funkci, jako biblický zápas 

Jákobův. Navíc je zde ale též metaforou, jež sděluje, že ani nejsilnější z Ásgardských 

bohů, Thor, nedokáže zvítězit nad stářím, které nakonec dostihne a přemůže každého, 

lhostejno zda smrtelníka či boha. 

1.4 Shrnutí 

Pokud shrneme výše řečené, pak na první pohled upoutá, že zápas měl ve 

starých kulturách – a to zejména (nikoliv však výlučně) v Asii – silně symbolický 

charakter a byl tak významnou součástí rituálů, zejména rituálů přechodových. Jako 

klasický případ přechodového rituálu je uváděn zápas Jákoba s andělem či Bohem, ve 

kterém je úspěšně testována Jákobova vůle a odvaha a po němž obdrží nové jméno, ale 

zejména dosáhne vyššího poznání. Obdobnou funkci pak plní zápas Gilgameše s 

Enkiduem a Thora se stářím, jehož prostřednictvím oba hrdinové nejen musí prokázat 

sílu svého těla i mysli, ale stávají se též moudřejšími.  

Jako specifický případ přechodového rituálu je pak třeba uvést pohřební rituál – 

zobrazení zápasu lze v hojné míře nalézt v hrobkách starého Egypta a měl být součástí 

pohřebního rituálu Patrokla i Gilgameše. S ohledem na zaměření této práce doplňuji, že 

součástí pohřebního rituálu měl být zápas např. i u severokavkazských Hunů.
47

 

Dále pak zápas představoval symbolické utkávání se božských a pozemských sil 

resp. sil dobra a zla, kterážto funkce je opět patrná v zápasu Jákobově, ale zejména 

z mytologie japonské. Předem upozorňuji, že symbolika popsaná v podkapitole 2.2 

vykazuje značnou podobnost se symbolikou obsaženou v japonské zápasnické tradici, 

což by mohlo společně s ostatními paralelami hovořit ve prospěch užší souvislosti obou 

zápasnických tradic. 
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2. Tradice zápasu mezi eurasijskými kočovníky 

Podíváme-li se na současné národy obývající eurasijské stepi, které žijí či žily 

životem kočovných pastevců, pak u všech nalezneme svébytnou tradiční formu zápasu. 

Kromě mongolského bo´h resp. jeho různých odnoží (burjatský a vnitromongolský 

bo´h, západomongolský či ojratský buh nooldon) a chalchskému b´oh velmi podobný 

tuvinský chureš (хүреш), jde zejména o různé turkické formy pásového či vestového 

zápasu, které jsou velmi populární též v Rusku – např. kyrgyzský alyš (aлыш) a 

tatarský, kazašský, uzbecký, turkmenský či baškirský kuraš
48

 nebo tadžický guštingiri. 

Pokud bychom hledali, ve kterých sportovních odvětvích se reprezentanti těchto národů 

umísťují mezi světovou špičkou, pak velmi široké zastoupení budou mít právě zápasníci 

(zejména džúdó) a těžcí atleti. Často jsou také v těchto zemích pořádány vrcholné 

zápasnické sportovní soutěže. 

Příčina tak vysoké popularity zápasu přitom tkví právě v kočovnických kořenech 

těchto národů, neboť vychází z každodenního způsobu kočovnického života. O 

kočovnících platí samozřejmě beze zbytku v úvodu řečené, tj. zápas u nich rovněž plnil 

funkci nejjednoduššího způsobu měření síly, rozvoje tělesné zdatnosti atp., nicméně 

v mnohem akcentovanější formě, protože kočovníci žili ze svých stád a museli denně 

pracovat s dobytkem. Jednotlivé kusy přitom někdy potřebovali znehybnit na zemi, a to 

aniž by zvíře zabili či zranili (typicky při stříhání srsti). K tomu všemu potřebovali 

disponovat nejen fyzickou silou, ale i zručností a obratností. Zápas přitom rozvíjí přesně 

tento typ dovedností. 

I další v historii typická funkce zápasu, tj. základní prostředek výcviku vojáků, 

nabýval u kočovníků daleko většího významu. První příčinou byla prostá skutečnost, že 

při obrovské mobilitě nomádských kmenů mohlo nebezpečí v podobě vpádu nepřátelsky 

naladěných sousedů přijít doslova jako blesk z čistého nebe, což vedlo k poměrně 

bezprecedentní militarizaci kočovnické společnosti, kdy každý muž byl de facto 

vojákem, resp. musel ovládat vojenské dovednosti. V daném smyslu poznamenávám, že 
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 Označení se mírně liší v různých středoasijských turkických jazycích (kazašsky күрес, uzbecky кураш, 
turkménsky göreş, atp.), nicméně jde ve své podstatě o stejný druh pásového či vestového zápasu 
(klasifikace se v tomto různí), který v současné standardizované podobě velmi připomíná japonské 
džúdó.  
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podle doc. Luvsandorz´e v mongolštině dříve mělo slovo er (označující muže) stejný 

význam jako slovo cereg, které označuje vojáka a odtud prý také pochází párová slova 

(hors´oo u´g) er cereg či cereg er.
49

 A právě to, že každý kočovník byl od mládí 

vyučován vojenským dovednostem, umožňovalo nomádským vůdcům v relativně 

krátkém čase a s nízkými náklady shromáždit vysoce mobilní a efektivní vojenskou sílu, 

která byla schopna kontrolovat obrovská území. 

Tím se dostáváme ke kočovnickému způsobu vedení boje, v němž základem 

resp. často jediným prvkem byli jízdní lučištníci. Již z Herodotova líčení Dareova tažení 

proti Skytům lze jednoznačně identifikovat typicky kočovnický způsob boje založený 

na jízdních lukostřelcích, o Skytech pak přímo uvádí: „Skythské pokolení velmi 

důmyslně vyřešilo nejdůležitější ze všech lidských záležitostí, které známe. Jiné věci u 

nich ovšem neobdivuji. Onu nejdůležitější věc si vymysleli tak, že jim nemůže uniknout 

žádný útočník, a pokud nechtějí být nalezeni, nemůže je ani dostihnout. Nemají ani měst, 

ani hradeb; vozí si své domovy s sebou a všichni jsou jízdními lukostřelci. Neživí se 

orbou, nýbrž chovem dobytka. Obydlí mají na vozech a není tedy divu, že je nemožné je 

přemoci a že je nemožné se k nim přiblížit.“
50

 Když pak při popisu složení Xerxova 

invazního vojska zmiňuje Skyty resp. Saky,
51

 uvádí, že byli ozbrojeni luky, dýkami a 

sekerami. V obdobném duchu se o Skytech zmiňuje i Thukydides.
52

 Luk přitom nebyl 

jen zbraní válečnou, ale také nástrojem, který nomádi užívali k lovu. 

Skutečnost, která je zjevná a současně v dané souvislosti vůbec či jen velmi 

málo zdůrazňovaná, je, že aby mohl jakýkoliv lučištník efektivně plnit svou bojovou 

úlohu, potřeboval disponovat značnou fyzickou silou, a to zejména v horní části těla. 

Málo známým faktem je například to, že známí angličtí lučištníci, jejichž 

prostřednictvím Angličané ovládli bitevní pole u Kresčaku, Poitres či Azincourtu, byli 
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 Ústní stdělení Z´. Luvsandorz´e. 
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 Herodotos 2004. 
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 V historických pramenech jde v případě výrazů Skytové a Sakové často o dvojí pojmenování totožného 

etnika (resp. íránskojazyčných kočovníků obecně), kdy řecké prameny nebo ty z nich vycházející mají 
používat spíše označení Skytové, kdežto perské prameny označení Sakové. Herodotos ve výčtu národů 
tvořících Xerxovu armádu výslovně uvádí, že Peršané všem Skytům říkají Sakové, sám hovoří o 
„Skytských Sacích“ a zmiňuje též „Amyrgycké Saky.“ Pro účely této práce se tedy přidržuji Herodotova 
rozlišování a výraz Skytové používám jako pojem širší, kdežto výrazem Sakové označuji pouze asijské 
Skyty. 

52
 Thucydides 1956, s. 443. 
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nejstatnějšími a nejlépe živenými muži ve vojsku. Zde si v této souvislosti dovolím jako 

malou vsuvku uvést, že například lučištník Erhii Mergen, který je hrdinou jedné 

mongolské pověsti, je v pohádkovém ztvárnění často vyobrazen disproporčně, maje 

horní polovinu těla větší než spodní a s výrazně vyvinutými svaly na rukou, krku a 

hrudi.  

Nátahová síla středověkého anglického dlouhého luku je uváděna v rozpětí 60 – 

200 liber (průměrná hodnota se měla pohybovat okolo 100 liber).
53

 Oproti tomuto 

přímému luku vyrobenému z jednoho kusu dřeva (tradičně nejčastěji z tisu) používali 

kočovníci už od skytských dob reflexní luky kompozitní konstrukce, k jejichž zhotovení 

používali nejen dřeva, ale též zvířecích rohů, kostí a šlach. U luku reflexního dochází k 

převrácení koncovek ramen luku během napínání tětivy, ve stavu s povolenou tětivou je 

lučiště prohnuto obráceně. Reflexní luk tak oproti přímému disponuje vyšší 

akumulovanou energií, nicméně při střelbě je méně stabilní a ruku střelce ohrožují 

zpětné rázy. Obojí pak ovlivňuje i přesnost střelby. Jinými slovy řečeno, účinné 

ovládání kočovnického luku kladlo daleko větší nároky na fyzickou sílu. Na druhou 

stranu však byly luky této konstrukce menší, což umožňovalo používat je při střelbě 

z koňského sedla a přitom jejich energie resp. dostřel byly vyšší než u luků přímých.
54

 

Konstrukce reflexních luků se samozřejmě postupně zdokonalovala, přičemž nátahová 

síla mongolského reflexního luku se měla pohybovat v rozmezí 100 – 166 liber (G. V. 

Vernadskij uvádí právě 166 liber a účinný dostřel mezi 200 – 300 yardy).
55

 

A nyní je třeba si uvědomit, že na rozdíl od anglického lučištníka, který stál při 

střelbě na pevné zemi a střílel ze snadněji ovladatelného přímého luku, musel jízdní 

lučištník dokázat hůře ovladatelný reflexní luk napnout, zacílit a bezpečně z něj vypustit 

střelu ze hřbetu běžícího koně. A to během bitvy nikoliv jen jednou, ale opakovaně a 

navíc třeba i proti směru jízdy, kdy se v sedle otáčel dozadu. Pokud by střelec 

nedisponoval značnou silou a precizní koordinací pohybů, pak nejen že by nedokázal 

luk využívat efektivně, ale spíše by bojoval s tím, aby se sám udržel v sedle, či by se po 
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 Peter Dekker uvádí hodnotu 100 – 180 liber pro anglický dlouhý luk nalezený na válečné lodi Mary 
Rose potopené r. 1545, přičemž hodnoty nad 100 liber se podle něj v současné době pro sportovní 
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 Hrdlička 2015, s. 7. 
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lukostřelec silový výkon ekvivalentní uzvednutí břemene o hmotnosti přes 75 kg). 
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několika výstřelech fyzicky vyčerpal. Perfektní zvládnutí vlastní střelecké techniky a 

dokonalého ovládání jízdního zvířete by jezdci, který by nerozvíjel sílu, obratnost, 

rovnováhu a koordinaci pohybů, proto samo o sobě nebylo k ničemu. Pro rozvoj těchto 

dovedností se přitom i dnes užívá výcviku v bojových uměních, z nichž zápasnické 

disciplíny pomáhají nejlépe rozvíjet fyzickou sílu.
56

 

O silových schopnostech Čingischánových vojáků vypovídá například nápis na 

Čingisově kameni,
57

 který dokládá, že na oslavu dobytí Sartůlu (Východní Turkestán) 

cca roku 1225 zasáhl Esu´nge (syn Čingischánova bratra Chasara) cíl na vzdálenost 335 

ald,
58

 což odpovídá vzdálenosti 536 metrů.
59

 Osmanský střelecký rekord tureckým 

lukem činí dokonce 845,5 metru.
60

 

Proto také tradiční kočovnické slavnosti sestávaly již od nejstarších časů právě 

ze soutěží v zápase, lukostřelbě a jízdě na koni, což – obdobně jako téměř nic v tradiční 

kočovnické kultuře – nebylo v žádném případě samoúčelné, ale skladba disciplín 

vycházela ze zažité koncepce přirozeného výcviku mužů k plnění jejich válečnických 

povinností. Ostatně plný název mongolského naadamu zní eriin gurvan naadam, tj. „tři 

mužské hry.“ Dodám ještě, že u Kyrgyzů se i dnes provozuje poměrně nebezpečná 

forma zápasu na koních, tzv. er eniš či ódaryš (эр эңиш, оодарыш). Byť tato disciplína 

není v současnosti mezi Mongoly provozována, tak podle prof. Taya ojratský hrdina 

Džangar v příbězích používá podobnou techniku jízdního zápasu jako prostředek v boji 

se svými nepřáteli (nejprve po sobě střílí jezdci z luku, poté následuje právě zápas na 

koních a následně též zápas na zemi).
61

 Je tak pravděpodobné, že zápas u eurasijských 
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 Jako zajímavost uvádím, že součástí slavnostního zakončení každého dne šesti velkých turnajů sumó 
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 Stará mongolská délková jednotka, označující výšku dospělého muže (v praxi délka rozpětí paží 

dospělého muže, tj. v podstatě obdoba evropského sáhu). 
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 Lhagvasuren [online].  
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 Hrdlička 2015, s. 6. 
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 Ústní sdělení prof. Taya z Vnitromongolské univerzity; prof. Taya rovněž uvedl, že pokud někoho 

Džangar zabije, tak v zápase. 
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kočovníků neplnil jen funkci prostředku rozvoje síly a motoriky, ale byl přímo využíván 

v boji, a to dokonce i v boji na koních. 

Z uvedeného lze tedy vyvodit závěr, že aby mohl muž plnit svou úlohu v rámci 

tradiční kočovnické společnosti, potřeboval naprosto nezbytně disponovat značnou 

fyzickou silou a obratností. Zápas přitom plnil prostředek pro rozvoj obou uvedených 

dovedností. Tato skutečnost se tak odráží i v současné vysoké oblibě zápasnických a 

silových disciplín mezi eurasijskými kočovníky či národy s kočovnickou historií (a to 

např. i mezi Maďary), neboť fyzická síla byla a je daleko více než u jiných národů 

implicitně považována za významný atribut mužnosti. 

2.1 Postavení zápasu a zápasníků u altajskojazyčných kočovníků z hlediska 

etymologie označení zápasníka 

Co se týká postavení zápasu resp. zápasníků a válečníků v turkických a 

mongolských společnostech, pak souvislosti lze nalézt přímo v současném mongolském 

výrazu pro zápas resp. zápasníka, tj. bo´h. Podle autorů knihy Mongol u´ndesnii bo´h 

pak v sobě výraz bo´h nese mimo jiné stejný význam jako spojení  beh bat, (mo´nh) bat, 

bat bo´h (pevný, trvalý, robustní, silný) a slovo diildes´gui (neporazitelný). Dále uvádí, 

že slovo bo´h je do určité míry synonymem slova baatar (bohatýr, hrdina), resp. oba 

výrazy byly do značné míry zastupitelné a výrazem bo´h byl označován silák a bojovník 

v době míru, kdežto výraz baatar byl užíván především v kontextu válek.
62

 Stejný 

uctivý či oslavný významový odstín obsažený ve slově baatar tedy nese i slovo bo´h. 

Jeden z magtaalů popisujících zápasnické coly, například končí slovy: 

„Barildahdaa bo´h, 

Baildahdaa baatar.“
63

 

Uvedené by bylo možné přeložit jako „v zápase zápasník(em) (bo´h), ve válce 

bohatýr(em) (baatar).“ 

Na význam postavení fyzicky silných jedinců v raných turkických a 

mongolských společnostech pak ukazuje i tvarová a významová podobnost slova bo´h s  

tituly altajskojazyčných vládců. Podle mongolského historika a archeologa H. Perleeho 
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má výraz bo´h souviset s mj. titulem pradávných vládců, předchůdců dnešních 

tunguzských etnik Moche, když se počáteční hláska „m“ měla změnit na „b.“ Z těchto 

výrazů se mělo v 11. až 13. století postupně vyvinout slovo bo´h.
64

  

Nejen vzhledem k jejich shodnému přepisu v mongolském písmu ᠪ  [beki] je 

více než pravděpodobné, že slovu bo´h významově odpovídající výraz beh dal 

vzniknout mongolskému titulu beki, který se např. hojně vyskytuje v Tajné kronice 

Mongolů. Zde jej v § 216 Čingischán uděluje Üsün ebügenovi: „Dále pravil Činggis-

chahan starému Usunovi: ,Usun, Chunan, Kököčös a Degej, ti čtyři co slyšeli a viděli, 

nezatajili ani nesmlčeli, nýbrž oznámili. Své úvahy a myšlenky sdělili. Podle 

mongolského řádu je v úřednické dráze možnost stát se bekim. Tys potomkem náčelníka 

Baarinů. Beki je v naší úřednické dráze nejvyšší. Starý Usun nechť se stane bekim! Až 

bude povýšen na bekiho, 

bílým oděvem nechť jej přiodějí, 

bílého valacha k jízdě dají, 

k sdělení nejvyššího místo přikáží 

a úctu prokazují a nechť určuje příznivé roky a měsíce!‘ Takový dal rozkaz.“
65

 

Sergej A. Starostin, Anna V. Dybo a Oleg A. Mudrak ve svém Etymologickém 

slovníku altajských jazyků dávají výraz bo´h do souvislosti s proto-turkickým *böke, 

které má mít základ v proto-altajském *mi̯ūko, označujícím hada. Ze stejného proto-

altajského výrazu má pocházet proto-mongolské *mogaj, resp. dnešní chalchské slovo 

mogoi, zapisované v mongolském písmu ᠮ  [moɣay].
66

 Vztah mezi označením hada a 

zápasníka resp. válečníka je pak třeba hledat u Mahmuda al-Kašgarího v jeho díle 

Dīwān Lughāt al-Turk: „BUKA’ bökä ,Velký drak (tu’bãn 'aẓīm).‘ Rčení: YITY BAŠLIΓ 

YIL· BUKA´ yetti bašliγ yel bökä … ,Drak se sedmi hlavami.‘ Toto slovo se užívá jako 

jména pro válečníky; například jeden z náčelníků Yabaqu byl nazýván BUK’ BUD·RAJ· 

bökä budrač. Bůh největší je nechal rozdrtit toho dne, kdy na ně Ghazi Arslãn Tegīn 
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udeřil se 40 000 muslimy, zatímco nevěřící pod vedením Bökä Budrače byli v síle 

700 000 mužů.“
67

 

Význam slova bo´h a jeho vývoj tak jasně ukazuje, že velcí siláci – válečníci a 

zápasníci – zastávali v mongolských resp. turkických společnostech díky svým 

schopnostem ústřední postavení a těšili se značné úctě. 

Vedle významových souvislostí s turkickými, mongolskými a mandžuskými 

tituly (bek/beg, beki, bejle atp.) se nyní krátce zastavím u slova baatar, které se se 

slovem bo´h významově taktéž překrývá. Slovo baatar, v mongolském písmu 

zapisované ᠪ  [baɣatur], totiž mělo již v době Siung-nu souviset rovněž s označením 

vládce. Starotureckým tvarem tohoto slova je *baɣatur. Starostin a kol. nicméně jako 

proto-altajský zmiňují tvar *mi̯àga, od kterého má pocházet (proto-)mongolské 

*magta-, tzn. mj. současné chalchské sloveso magtah. U tohoto slova uvádějí též 

následující: „Srov. se jménem siung-nuského šan-ju zvaného ve střední čínštině mâw-

ton (*maɣu-tur). Toto turkické slovo bylo vypůjčeno do mnoha okolních jazyků 

(íránských, mongolských, etc., …). Moderní formy jako batɨr, batur jsou zpětnou 

výpůjčkou z mongolštiny; formy typu baxatir – zpětná výpůjčka z perštiny.“
68

 Obdobně 

též G. Clauson u slova bağa:tu:r uvádí, že jeho původ je téměř zcela jistě odvozen od 

suing-nuského vlastního jména šan-jua vládnoucího v letech 209 – 174 př. n. l., jehož 

jméno ve staré čínštině znělo Mao-Tun resp. moğ-tun
69

 a uvádí, že šlo o ranou výpůjčku 

do mongolštiny ba’atur / bağatur.
70

 Starostin a kol. i Clauson se tedy shodují na 

turkickém původu slova, přičemž prvně jmenovaní uvádí, že proniklo mj. i do íránských 

jazyků. 

H. W. Bailey o Modunově jménu uvádí, že jestliže toto znělo Mȃu-tuən, mohlo 

by pocházet z *môg-twən z íránského *bakatura, „opravdu silný.“
71

 Taktéž 

Christopher I. Beckwith ve své knize Říše hedvábné stezky – historie Centrální Asie od 

doby bronzové po dnešek obdobně uvádí: „Jak někteří naznačují, staročínská výslovnost 
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zdá se představuje cizí *baγtur, předek později potvrzeného středoasijského slova 

baγatur ,hrdina’. Etymologie slova je neznámá, ačkoliv první slabika je velmi 

pravděpodobně íránské slovo *baγ, ,bůh, pán,’ prvek mnoha pozdějších titulů 

v Centrální Asii.“
72

 Ať už je nicméně slovo baatar původu íránského či altajského a ve 

svém současném významu je od jména zakladatele říše Siung-nu odvozeno, nebo bylo 

naopak jméno Modun prostým vyjádřením jeho společenské pozice a prestiže, tak 

citované prameny se shodují na tom, že jméno, pod kterým je nám Modun jako 

historická postava známý, je příbuzné s dnešním mongolským baatar, tureckým 

bağatur atp.  

Z uvedeného tedy můžeme zpětně usuzovat na postavení a význam „bohatýrů“ 

ve starodávných kočovnických společnostech, kdy tito často stáli přímo na vrcholu 

společenské hierarchie. V této souvislosti se též nabízí paralela s Tajnou kronikou 

Mongolů, ve které je slovo baatar často používáno jako přídomek významných postav a 

vůdců (např. Čingischánův otec, Jesügej Baatar). To svádí k myšlence, že o obdobný 

případ mohlo dost dobře jít i v případě samotného Moduna, pročež by slovo „Modun“ 

bylo jen prostým vyjádřením skutečnosti, že vládce Siung-nu byl baatar a jeho skutečné 

vlastní jméno bychom tak neznali. 

2.2 Zápas a rituály 

Pokud má být popsán význam zápasu mezi kočovníky v plné šíři, je nezbytné se 

alespoň krátce zmínit též o jeho propojení s rituálními a náboženskými praktikami. E. 

Mikkola mi sdělil, že mu v rámci jeho terénního výzkumu každý mongolský zápasník 

potvrzoval, že se před zápasy modlí, či pronáší nějaké zaklínadlo. Nezáleželo přitom na 

tom, jakého náboženství se modlitba týkala, či zda šlo jen o prvky „lidové víry.“ 

Dokonce prý i zápasníci, kteří sami sebe popisovali jako bez náboženského vyznání, 

pronášejí prý před zápasnickými kláními buddhistická zaklínadla či mantry. V daném 

směru základní myšlenkou mezi Mongoly prý je, že nelze být úspěšným zápasníkem 

zcela bez náboženských či kultovních praktik.
73

 I tyto skutečnosti samozřejmě mají své 

historické kořeny. 
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S. Krist, který zkoumal tradiční sportovní disciplíny Burjatů (tj. zápas, 

lukostřelbu a jízdu na koni), uvádí, že přinejmenším ve Vnitřní Asii má zápas svůj 

původ v magických a rituálních praktikách. Odkazuje v tomto ohledu na neolitické 

petroglyfy na skále nacházející se v místech, odkud z jezera Bajkal vytéká řeka Angara, 

které zobrazují zápasící antropomorfní postavy, z nichž některé však nesou zoomorfní 

znaky, jako např. rohy či zobákům podobné špice na hlavách, nebo s trupy podobnými 

čtyřnohým zvířatům. Podle Krista jde téměř nepochybně o zobrazení rituálního 

zápasnického klání, protože rituální symbolická utkání mezi totemovými zvířaty resp. 

mezi silami dobra a zla vždy byly a jsou ústředním motivem šamanských obřadů 

v sibiřské oblasti i jinde. V těchto zápasech dva lidé, z nichž jeden je obvykle šaman, 

zosobňují (totemová) zvířata, která jsou pokládána za lidem nebezpečná a symbolizující 

tedy síly zla či temnoty.
74

 

Skutečnost, že bajkalské petroglyfy zobrazují jako některá z těchto zvířat ptáky, 

pak Krist zmiňuje jako pojící prvek mezi zápasem a magií. Jedním z důvodů má být 

skutečnost, že ptačí symbolika je v burjatském resp. mongolském zápase stále velmi 

silně přítomna. Jedná se o velmi distinktivní „orlí tanec“ deveh, který zápasníci před 

začátkem turnaje vždy předvádí před standartou či státní vlajkou a vítěz také po každém 

vyhraném zápase. Podle Krista jde jednoznačně o druh sympatetické magie, neboť do 

dnešních dnů přežívá přesvědčení, že zápasník prováděním tance získá božskou sílu 

orla. Deveh má představovat pojící prvek s šamanismem taktéž proto, že burjatští 

šamani věří, že jsou potomky orla, který je synem Tengriho. Zápas tak je a vždy byl 

integrální částí náboženských obřadů a oslav, neboť utkání v zápase samo o sobě 

představuje akt magie.
75

 

Po konverzi k buddhismu představitelé nové víry převzali mnoho rituálních 

prvků z předešlé a naplnili ji novým obsahem. Nejinak to bylo i v případě mongolského 

zápasu, kde tanec deveh již nepředstavoval rituální napodobování orla, ale 

buddhistického posvátného ptáka Garudy – aniž by ovšem byl změněn význam tance 

z pozice zápasníka. Představitelé nové víry dokonce využívali oblibu zápasu 

organizováním zápasnických klání k oslavě rozličných buddhistických ceremonií, ba 
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dokonce si jednotlivé kláštery měly vydržovat profesionální zápasníky.
76

 Např. u 

Burjatů jsou utkání v zápase dodnes součástí svatebního obřadu.
77

 

O úzkém propojení mongolského zápasu se šamanismem hovoří v podstatě 

naprosto shodným jazykem i L. Enhbaatar, který v dané souvislosti uvádí též možnou 

souvislost mezi slovy bo´h a bo´o, které označuje šamana a poukazuje na shodný zápis 

obou v mongolském písmu (tj.  ).
78

 Autor ovšem nijak neřeší, že zatímco 

transliterace slova bo´h je [böke], u slova bo´o je [böge], což naznačuje jiný základ 

obou slov (shoda pravopisu je založena jen na tom, že pro konsonanty „g“ a „k“ je 

v předních slovech v mongolském písmu užíván společný znak). Například G. Clauson 

u (proto)turkického bögü resp. bögö: zmiňuje, že jde – na rozdíl od podle něj čistě 

mongolského iduğan označujícího šamanku – o ranou turkickou výpůjčku 

v mongolštině.
79

 Je tedy možné, že slova bo´h a bo´o, resp. slova s hláskovou strukturou 

b(V)k(V) a b(V)g(V) spolu v širším významovém smyslu nějak souvisí, když pojícím 

prvkem by mohla být patrně síla či moc.
80

 Dokládat spojitost mezi šamany a zápasníky 

pouze podobností slov bo´h a bo´o se mi nicméně jeví jako přinejmenším sporné,
81

 

avšak v daném případě je vhodné daný názor přinejmenším zmínit jako příklad 

mongolského „pohledu na věc,“ kdy je zápas spojován s tak zásadní a závažnou a 

„silovou“ oblastí, jako je ta šamanská. Pro dokreslení zmiňuji jedno z mongolských 

přísloví (cecen u´g), ve kterém se hovoří o šamanech i zápasnících: 

„Bo´h hu´n bu´duun o´vsond (bu´dreh) 

Bo´o hu´n har helend (bu´dreh)“ 
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To by se dalo přeložit jako „zápasník zakopne o silné stéblo trávy, šaman o zlé 

slovo,“ přičemž význam tohoto moudrého rčení lze vykládat tak, že každý mocný 

člověk (tj. i tak mocný jako silák či šaman) má své slabiny.
82

   

 V každém případě je ale jasné, že i u kočovníků plnil a plní zápas symbolickou 

funkci a obdobně jako u jiných kultur byl a je součástí přechodových rituálů, a to na 

rozdíl od většiny západních kultur, u nichž zmíněné funkce zápasu zanikly. 

Upozorňuji, že výše uvedené samozřejmě nijak nekoliduje se závěry o kořenech 

zápasu spočívajících v každodenním životě kočovníků, resp. zejména v jeho 

válečnických aspektech, ale aspekt rituální resp. náboženský je třeba v daném ohledu 

chápat jako paralelní významovou rovinu. Např. Krist, ačkoliv se ve své práci 

koncentruje na rituální rovinu původu zápasu, výslovně na vojenské kořeny zápasu 

upozorňuje a uvádí, že pravidlo v mongolském zápasu rozhodující o vítězství či porážce 

(tj. dotyk země horní částí těla, loktem či kolenem) vychází z jízdního způsobu stepního 

válečnictví, kdy bojovník sražený s koně nepředstavoval sebemenší hrozbu.
83
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3. Historie zápasu na území dnešního Mongolska 

Podle mongolských pramenů zabývajících se dějinami zápasu sahá jeho historie 

na území dnešního Mongolska hluboko do předkočovnických dob, tj. období, kdy se 

tamní obyvatelé živili především jako lovci. Kromě v úvodu zmíněných kreseb 

z Bajanchongoru lze nalézt vyobrazení zápasu v jeskyních a horách i jinde 

v Mongolsku. Na hoře Z´avhlant nacházející se v Chanbogdském somonu 

Jihogobijského ajmaku byly nalezeny kresby s tématem zápasu, které jsou údajně 

3 tisíce let staré. Další byly nalezeny např. na hoře Del Ho´nz´iliin ve Středogobijském 

ajmaku, dále v Uvsu na Moz´oogiin had, Tus´aatiin had, Dund turgiin gurvan tolgoi 

had (Sagilský somon), Heregtiin amnii had (Davstský somon) a Zuraagiin  had 

(Dzúnchangajský somon), na Is´gen tolgoi had v Manchanském somonu v Chovdu a na 

Ras´aant cahiriin had, Baruun cahiriin had a Zu´un cahiriin had v Cecerlegském 

somonu Chövsgölského ajmaku.
84

  

V těchto dávných dobách museli lovci často bojovat tváří v tvář s dravou i 

lovnou zvěří, čehož dokladem jsou zmíněné jeskynní malby.
85

 Ti, kteří byli v této 

činnosti úspěšní, pak na oslavu svých vítězství měli pořádat slavnosti, při kterých se 

utkávali v zápase. Tyto oslavy pak měly stát jednak u vzniku tradice pořádání naadamů 

(kde zápas měl být vůbec nejstarší disciplínou) a také zápasu jako takového, přičemž 

s ohledem na stáří kreseb na Del Ho´nz´iliin uul v Ölzijtském somonu Středogobijského 

ajmaku má tato tradice sahat 7 – 11 tisíc let do minulosti.
86

 V obdobném smyslu hovoří 

L. Das´nyam, který spatřuje původ zápasu v pravěkém napodobování souboje rohatých 

zvířat. Tato hypotéza ostatně koresponduje i s původem čínského ťiao-ti, resp. 

s popisem střetnutí Žlutého císaře Chuang-Ti s Čch‘-Jouem (viz podkapitola 1.2). Podle 

autora se má zmíněný původ mongolského zápasu mj. odrážet ve společném původu 
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současných mongolských výrazů pro zápas (bo´h) a jelena (buga) resp. býka (buh).
87

 

Jakkoli se domnívám, že autor má pravdu v tom, že zápas skutečně souvisel s rituálním 

napodobováním rohatých zvířat (viz podkapitola 2.2), pak se současně domnívám, že 

jeho argumentace společnou etymologií označení zápasu resp. zápasníka, jelena a býka 

je přinejmenším velmi sporná.
88

   

V mongolských pramenech panuje shoda v tom, že kořeny mongolské 

zápasnické tradice sahají až do časů Siung-nuů, a že zápas byl v hojné míře praktikován 

i mezi Sien-peji, Žuan-žuany a Kitany. Siung-nuové měli v období, na které 

v současnosti připadá Cagán sar (či v březnu), v květnu a v září pořádat slavnosti 

podobné dnešnímu mongolskému eriin gurvan naadam, na kterých se soutěžilo 

v lukostřelbě, zápasu a v závodech na koních a velbloudech.
89

 Tyto oslavy Siung-nuové 

pořádali za účelem zvyšování zdatnosti a připravenosti vojska. Zápasnická utkání byla 

běžnou součástí hostin a různých dalších slavností. Ještě za dynastie Chan byl prý zápas 

v Číně asociován zejména s nechanskými resp. nečínskými národy centrální Eurasie a 

jako součást ceremoniálů k uctění cizích vyslanců byl projevem čínského (chanského) 

kosmopolitismu a otevřenosti cizím kulturám. Obzvláště pro hodnostáře Siung-nuů prý 

na chanském dvoře pořádali zápasnická klání a souboje mezi lidmi a zvířaty, neboť dle 

názoru Chanů taková klání měla být pro Siung-nuy vhodnou zábavou.
90

 Zaznamenán je 

též příběh siung-nuského prince označovaného jménem Ťin Mi-ti (134 – 86 př. n. l.), 

který po porážce a smrti svého otce sloužil Chanské dynastii. Roku 88 př. n. l. měl 

překazit atentát na císaře Wu Ti tak, že když uviděl císařského úředníka jménem 

Mu Ch‘-lu-nuo vstupovat s nožem do císařových komnat, popadl jej, „hodil za krk“ a 

zadržel do příchodu stráží.
91

  

Z národů, které přišli do stepí po Siung-nu je možné dále zmínit například Žuan-

žuany, o nichž se čínské prameny vyjadřují v tom smyslu, že „kromě zápasení a 

                                                           
87

 Das´nyam 2011 [online]. 

88
 K tomu viz v podkapitole 2.1 rozebraná etymologie slova bo´h. Navíc autor sám v citovaném článku ve 

vztahu k této tezi toliko odkazuje na „vlastní zjištění,“ aniž by je však konkretizoval. 

89
 Enhz´argal 2016, s. 54. 

90
 Wallece 2010, s. 100. 

91
 Lorge 2002, s. 67, Green a Svinth 2010, s. 117 a Jin Midi [online]. 



39 
 

závodění na koních nic jiného neznají.“
92

 I u nich zápasnické turnaje stejně jako 

v případě Siung-nuů tvořily součást oficiálních setkání vyslanců při jednáních s Chany. 

Například S. Krist zmiňuje, že v oficiální kronice kitanské dynastie Liao lze najít 

detailní zprávy o profesionálních zápasnících a zápasnických soutěžích, které byly 

společně se závody v jízdě na koni a lukostřelbě pořádány při příležitosti svateb nebo 

rozličných jiných ceremonií, jako např. i císařského šamanského obřadu k přivolání 

deště.
93

 V rámci kitanské říše zápas celkově vzkvétal. Zápasníci zápasili oděni 

v s´albuur a byli rozděleni do dvou mužstev po deseti. 

Siung-nuové ovšem nebyli prvními nomády, kteří obývali území dnešního 

Mongolska a Severní Číny. Archeologické nálezy potvrzují, že ještě před obdobím 

rozmachu altajskojazyčných kočovníků kontrolovali stepní oblasti centrální Asie a 

(přinejmenším) západní poloviny dnešního Mongolska skytské kmeny, resp. jejich 

asijští příbuzní Sakové a další kočovníci íránského původu. Již v raném období 

existence království Čchin tyto kmeny ovládly stepní a oázové oblasti dnešního Sin-

ťiangu, Kansu a Ning-sia a toto království měly ohrožovat od časných období dynastie 

Čou. Jednou ze skupin těchto západních nájezdníků byly též tzv. „armády černých koní“ 

(li-rong), o kterých L. Christopoulos uvádí, že měly mít souvislost s kmeny skytského 

původu, které do oblasti migrovaly ze stepí jižní Sibiře.
94

 Taktéž tito íránští kočovníci 

přitom disponovali vlastní zápasnickou tradicí, která byla ovlivněna klasickým zápasem 

řeckým.  

3.1 Zápasnická tradice Skytů 

Neocenitelným zdrojem informací o Skytech jsou antické řecké historické spisy. 

Tak například Herodotos se ve svých Dějinách zabývá líčením života a dějin Skytů 

velmi podrobně, neboť Skytové obývající černomořské stepi byli bezprostředními 

sousedy Řeků obývajících helénské kolonie na severním pobřeží Černého moře. Jeho 

prostřednictvím se dozvídáme legendy o vzniku skytského národa, o způsobu, jakým 

Skytové vedou války, nebo o pronásledování Kimerijců do Mezopotámie i pozdější 
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Dareově „odvetě“ za tento vpád, která pro pyšného perského vládce skončila velmi 

zahanbujícím neúspěchem. Herodotos líčí i každodenní zvyky a způsob života Skytů, 

avšak o tom, že by Skytové provozovali zápas, neříká vůbec nic. Vysvětlení této 

skutečnosti však může být prosté. Herodotos byl Řek, a jak bylo zmíněno v kapitole 1.2, 

v Řecku byl zápas brán jako běžná součást výchovy mladých mužů. Čteme-li pozorně 

jeho pojednání o Skytech, pak je zřetelné, že při popisu života Skytů se zaměřil na to, 

v čem se Skytové od Řeků odlišovali. Herodotos se tedy dost možná o skytském 

zápasnickém umění nezmiňoval jednoduše proto, že z jeho pohledu nešlo o nic 

zajímavého resp. zaznamenáníhodného. 

Výslovnou zmínku o existenci zápasu u Skytů či jim příbuzných národů však lze 

najít u Thukydida v první knize jeho Dějin peloponéské války. Thukydides zde uvádí: 

„v dávných dobách dokonce i při Olympijských hrách soutěžili atleti s opaskem okolo 

slabin a není to mnoho let, co byl tento zvyk opuštěn. Ještě dnes u některých barbarů, 

obzvláště těch z Asie, kde se soutěží o ceny v zápase a boxu, nosí závodníci bederní 

roušky.“
95

 

Co se týče zápasu provozovaného Skyty resp. kočovnými Íránci, pak L. 

Christopoulos uvádí, že v době existence řecko-baktrijského království byl helénský 

vliv na bojové sporty provozované středoasijskými Skyty silný. Christopoulos uvádí, že 

lze nalézt paralely mezi zápasnickými turnaji pořádanými jihosibiřskými Skyty a 

atletickými hrami antického Řecka.
96

 V dané souvislosti je rovněž zajímavé, že postava 

íránského hrdiny Rostama, který měl být sackého původu, a sístánské
97

 rostamovské 

legendy vykazují značnou podobnost s Heraklem resp. heraklovskou legendou o původu 

Skytů publikovanou Herodotem.
98

 Jak bylo přitom řečeno v podkapitole 1.2, Rostam 

sám měl být zápasníkem. 

O provozování zápasu mezi Skyty a jeho formě mnohé vypovídají rovněž 

skytské umělecké předměty. Původ Skytů Herodotos zasazuje do Asie a jejich příchod 

do černomořských stepí byl podle něj podmíněn porážkou od jejich středoasijských 

příbuzných Massagetů. Jejich asijský původ potom může být příčinou toho, proč je pro 

                                                           
95

 Thucydides 1956, s. 13. 

96
 Christopoulos 2015, s. 4. 

97
 Historické území Sístán, jinak též Sakastán, tj. „země Saků.“ 

98
 Rostovtzeff 1922, s. 107 a Pyankov [online]. 



41 
 

skytské umění příznačný tzv. zvěrný styl, který ukazuje na jeho souvislost s oblastí jižní 

Sibiře. Častým tématem v něm byla zobrazení zápasících divokých zvířat či zápasy 

kopytníků s dravci. Poblíž Poltavy byly např. v mohylách ze skytského období nalezeny 

plíšky se zobrazením gryfa, tj. figurou, která byla u Skytů velmi oblíbená
99

 a jejíž původ 

je zasazován do oblasti Altaje. Prof. Bouzek uvádí, že zvěrný styl podobný skytskému 

je znám též z Kazachstánu a Tuvy, přičemž nejvýchodnější větev tohoto zvěrného stylu 

představují tzv. ordoské bronzy nalezené v Mongolsku a čínském Ordosu.
100

  

Kromě vyobrazení zápasících zvířat Skytové zobrazovali i zápasy lidí a šelem. 

Například v Čertomlycké mohyle na Ukrajině byly nalezeny bronzové plíšky (ozdoby 

našívané na oděv), které zobrazují mužskou postavu zápasící se lvem a gryfem.  

Zápasící muž na první ze zmíněných plaket (viz obrázek 4) má být podle E. 

Jacobsonové vyobrazením Herakla, od něhož podle jedené ze tří Herodotem 

publikovaných alternativních legend Skytové odvozovali svůj původ. Lev, se kterým se 

potýká, je přitom drobnější, spíše připomínající levharta. Druhý motiv s gryfem (viz 

obrázek 5) má být podle stejné autorky oproti prvně zmíněnému (klasičtěji řeckému) 

motivu skytskou interpretací téhož.
101

 Zmíněným motivem je zápas Herakla 

s nemejským lvem, kterého podle legendy řecký hrdina zardousil. 

Na obou plaketách je velmi zajímavé to, že oba dva lidští zápasníci drží či škrtí 

svého zvířecího soka klasickým chvatem řeckého zápasu. Oba svou pravou rukou 

objímají soupeřův krk, přičemž levá ruka sice není viditelná, nicméně v dané situaci se 

používala k obemknutí vlastního pravého zápěstí a utažení „smyčky,“ kterou zde tvoří 

pravá ruka a bok zápasníka. S ohledem na propracovanost zobrazení se přitom zdá být 

pravděpodobné, že autorovi či autorům těchto plaket musely být známé řecké 

zápasnické techniky užívané v zápase dvou lidských soupeřů. Ostatně s Heraklem 

zápasící lev zde stojí na zadních a jeho anatomie připomíná spíše člověka než 

kočkovitou šelmu.  

Zastavme se nyní blíže u oné techniky zobrazené na obou plaketách, tj. držení 

soupeřova krku. Obdobný úchop se totiž používal v řeckém zápase též k hození 
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soupeře
102

 a výše zmíněný Ťin Mi-ti měl zneškodnit Mu Ch‘-lu-nuo(-a) právě takto 

(„hodil jej za krk“). Jinou řeckou zápasnickou technikou, která byla užívána v případě, 

kdy se zápasník dostal na záda klečícího či ležícího soupeře, bylo těsné obemknutí 

soupeřova těla nohami a následné provléknutí jedné ruky pod bradou soupeře okolo 

krku a zvrácení jeho hlavy dozadu za účelem škrcení či zlomení vazu.
103

 Tato technika 

se přitom velmi podobá popisu způsobu, kterým Belgütej zabil Büri Bököho, jak bude 

dále popsáno v podkapitole 3.3. 

Skytové samozřejmě zobrazovali i zápas dvou lidských soků. Při průzkumu 

mohyl poblíž dolního Dněpru bylo mezi oděvními bronzovými plíšky nalezeno 

vyobrazení dvou zápasících Skytů. Podle M. Rostovceva má jít o zobrazení zápasu 

k uctění skytské hadí bohyně podobné řecké Medůze.
104

 

3.2 Bronzy ze Šen-si 

Nejvýznamnější a v souvislosti s historií zápasu na území dnešního Mongolska 

pravidelně zmiňované jsou ovšem bronzové přezky či ozdoby koňského postroje 

nalezené roku 1955 v Kch‘-šen-čuang v čínské provincii Šen-si (cca 10 km západně od 

Si-an, hlavního města provincie). Přezky zobrazují dva do sebe zaklesnuté zápasníky 

oblečené pouze v dlouhých volných kalhotách, které z obou stran sledují jejich 

elegantní vysocí koně. Oba zápasníci jsou si velmi podobní, mají vlasy dlouhé na 

ramena a výrazně europoidní rysy. Oba muži mají hlavu položenou na soupeřově 

rameni, vlevo stojící zápasník drží svého soka pravou rukou za pás na jeho levém boku 

a levou rukou pod levým kolenem, snažíc se o podtržení levé nohy soupeře. Vpravo 

stojící zápasník má pravou ruku položenou okolo soupeřova krku a levou na spodku 

jeho pravého stehna v obrané pozici (viz obrázky 1 až 3).  

 Christopoulos uvádí, že podle specialistky na metalurgii staré Číny E. Bunker 

jsou tyto bronzy západoskytského původu z období konce periody válčících států (475 – 

221 př. n. l – tj. ještě z předalexandrovského období), byť mnohé starší práce tyto 

přezky mylně připisovaly Siung-nuům. Skytský původ dovozuje rovněž z  europoidního 
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vzhledu obou zápasníků a dále z toho, že zobrazení koně jsou vyšší než mongolský typ 

koně a jejich postroje jsou rovněž skytské. Krom toho podle Christopoula nevykazuje 

na přezkách zobrazená zápasnická technika podobnost s žádným z dobových vyobrazení 

pásového zápasu typického pro většinu severní Číny a centrální Asie, ale naopak je 

daleko bližší technice zápasu řeckého.
105

 Oba muži mají podle něj představovat 

Dioskúry, tj. bratry Kastóra a Polydeukéa z řecké mytologie. Jak dále autor uvádí, 

v helénském období byli Dioskúrové mezi černomořskými Skyty uctíváni jako patroni 

sportovních klání a symbolizují znovuzrození. Stejnou symboliku přitom měly mít 

zápasnické turnaje pořádané jihosibiřskými Skyty v krátkém jarním či letním období.
106

  

Stejně jako Christopoulem zmiňované starší práce rovněž mnou studované 

mongolojazyčné zdroje tyto přezky označovaly za díla Sinug-nu. Proč tomu tak je? 

Výslovně bych poukázal na důvod z hlediska zaměření této práce nejvýznamnější, tj. 

identifikace resp. „čtení“ samotného zobrazeného motivu. Podle mongolských pramenů 

totiž představuje oděv zápasníků na přezkách ze Šen-si typický zápasnický „úbor“ 

Siung-nuů – tj. široké pytlovité kalhoty s horní polovinou těla obnaženou. H. Nyambuu 

v knize o historii mongolských oděvů identifikuje kalhoty obou zápasníků jako siung-

nuské s´albuur.
107

 Z uvedeného textu však vyplývá, že autor dovozuje to, že Siung-

nuové zápasili oděni pouze v s´albuur, výlučně z motivu vyobrazeného na této přezce – 

a nejinak činí i další mongolští autoři.
108

 Buyandelger pak sice Nyambuuovy závěry 

zpochybňuje, ovšem v tom smyslu, že zápasníci horní oděv mají (na některých z těchto 

přezek je v oblasti zápěstí zápasníků skutečně vidět rýha jakoby označující lem rukávu), 

přičemž ale i on identifikuje figury na přezce jako Siung-nu.
109

 To by samozřejmě 

mohlo vést k domněnce, že v mongolojazyčných pramenech je oděv používaný obecně 

siung-nuskými zápasníky identifikován chybně. 
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Archeologické nálezy nicméně potvrzují, že Siung-nuové a další nomádi 

s´albuur (či obdobné kalhoty) skutečně nosili. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že 

v nich rovněž zápasili. To by ostatně mohla potvrzovat též skutečnost, že velmi 

podobné kalhoty nosí dodnes zápasníci vnitromonolského bo´h a jejich krátkou variantu 

zápasníci v ojratském resp. západomongolském buh nooldon.
110

 

V této souvislosti je třeba též alespoň krátce poznamenat, že řada 

historiografických publikací naznačuje úzkou souvislost mezi národy Skytů a Siung-

nuů. V podkapitole 2.1 již bylo např. rozebráno, že zakladatel říše Siung-nuů Modun 

měl dost možná jméno íránského původu. Tato skutečnost se ovšem netýkala jen jeho. 

Bailey ve výše citované publikaci naznačuje možný indoevropský původ Siung-nuů 

(zmiňuje, že podle čínských pramenů měli mít dlouhé světlé resp. žluté vousy) a uvádí, 

že nejstarší známá siung-nuská jména z 2. století př. n. l. mohou být identifikována jako 

íránského původu.
111

 J. Harmatta pak uvádí, že královské kmeny a vládcové Siung-nuů 

měli íránská jména a všechna siung-nuská slova zaznamenaná Číňany mohou být 

vysvětlena z íránského jazyka sackého typu.
112

 V daném ohledu se ostatně nabízí 

paralela s mongolskou říší, která používala v rámci své expanze stejný „modus 

operandi,“ neboť inkorporovala nejen mongolo a turkojazyčné kočovné kmeny, ale 

např. i íránské Alany. Kultury Skytů a Siung-nuů spolu tedy nejen sousedily, ale 

minimálně po určitou dobu byly integrálně propojeny, přičemž některé kmeny tvořící 

kmenový svaz Siung-nu mohly být íránského původu a jiné altajského. Dokonce některé 

jejich zvyky byly shodné – např. zvyk, kdy si syn po smrti otce bral některou z jeho 

žen.
113

 Taktéž umění Siung-nuů vykazuje mnoho shodných prvků s uměním Skytů a 

např. S. Bérczi přímo hovoří o „hunsko-skytském umění.“
114

 Jestliže tedy kultura Skytů 

a Siung-nuů byla do značné míry promíšena, pak lze pokládat za velmi pravděpodobné, 

že došlo i k vzájemnému ovlivnění či smíšení jejich zápasnických tradic. 
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3.3 Historie zápasu u Mongolů – nejstarší období 

 Pro Mongoly byl bo´h základním prostředkem rozvoje síly a fyzické kondice. Již 

zakladatel rodu Bordžiginů Bodončar byl prý velký silák s tělem obra a své druhy si 

rovněž vybíral mezi silnými mladíky.
115

 V době existence kmenového svazu Chamag 

Mongol měly být věhlasnými zápasníky
116

 potomci jeho zakladatele Chabul Chána, 

zejména Bartan Baatar a Chutul Chán prý byli velkými siláky urostlých postav, kteří 

dokázali ulomit roh tříletému býkovi.
117

 O Chutul Chánovi hovoří perský historik 

Rašid-ad Dín takto: „Ačkoliv všichni jeho bratři byli bohatýři, on je převyšoval silou i 

odvahou. Mongolští básníci na jeho počest složili mnoho veršů a popsali jeho odvahu a 

chrabrost. Říkají, že jeho hlas byl tak silný, že jeho křik byl slyšet přes sedm kopců a 

podobal se ozvěně, která se odráží ve druhé hoře a jeho ruce byly podobné medvědím 

tlapám: popadl oběma rukama i sebesilnějšího člověka a beze vší námahy ho ohnul 

v půl jako šíp a zlomil mu páteř. Vypráví se, že za zimních nocí pokládal na oheň celé 

kmeny a lehal si hned vedle. Z hořící hranice na něj padali rozžhavené uhlíky a pálily 

ho a on si toho vůbec nevšímal. Když se probudil, tak si myslel, že ho koušou vši a 

poškrábav se na těle, znovu usnul. Ke každému jídlu spořádal velkého tříletého berana 

a ohromnou číši kumysu a stejně nebyl sytý.“
118

 

Siláky a zápasníky prý byli rovněž Jesügej Baatar a jeho bratři, stejně jako bratři 

Temüdžina, který měl být taktéž schopným zápasníkem. V Inžinašově Modré kronice je 

zaznamenáno, že když se Temüdžin poprvé setkal s Muchalim, svým budoucím 

přítelem a jedním z jeho „čtyř baatarů,“ utkal se s ním v zápase a porazil jej.
119

 

 Velmi významný pramen pro studium historie mongolského zápasu a postavení 

zápasníků v mongolské společnosti představuje Tajná kronika Mongolů. V prvé řadě 

je třeba si všimnout, že slovo bo´h  figuruje jako přídomek několika postav. Jmenovitě: 
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Bodončarův vnuk a prapředek Baarinů Čiduchul Bökö, Merkit Čilger Bökö, kterému 

byla svěřena unesená Temüdžinova žena Börte, a zejména Büri Bökö. Pro přesnost 

uvádím, že slovo bo´h, v současnosti v mongolském písmu zapisované  [böke], je 

v dochované verzi Tajné kroniky Mongolů, v níž je mongolština zapsána foneticky 

prostřednictvím čínských znaků, zapisována spíše jako  [bökö] – v případě Büriho je 

fonetický přepis uváděn jako [péi-kө̆] nebo [péi-kŭ], v případě dalších dvou zmíněných 

siláků jako [péi-kʾuò].
120

 Od slova bo´h má být podle doc. Luvsandorz´e odvozeno též 

jméno Bügünuteje, syna Alan Goy a Dobun Mergena.
121

 

Podíváme-li se přitom na přídomky postav vystupujících v Tajné kronice 

Mongolů, tak zjistíme, že jde buď o oficiální tituly (např. Chán, Beki, Taidži, Čerbi), 

nebo vyjádření určité vlastnosti jejího nositele (např. Bajan, Mergen, Goa, Sochor, ale 

také Baatar či Bökö). Z uvedeného by tedy bylo možné dovodit, že Mongolové 

považovali skutečnost, že je někdo velký silák a schopný zápasník za něco společensky 

významného a tedy i zaznamenáníhodného.  

 V Tajné kronice Mongolů jsou také popsány dva příběhy, ve kterých se jejich 

protagonisté utkali, resp. měli utkat v zápase. V prvním případě jde o popis 

zápasnického utkání mezi Čingischánovým bratrem Belgütejem a Büri Bökem. Tomu 

předcházela událost, kdy po porážce od Džamuchy pořádal Čingischán hostinu poblíž 

Ononu a jeden z Džürkinů byl na hostině přistižen při krádeži. Jelikož dozor na hostině 

měl za Čingischánův lid jeho bratr Belgütej a za Džürkiny Büri Bökö, začali spolu oba 

muži zápasit. Belgütejovi se během zápolení vyhrnul pravý rukáv a Büri Bökö jej na 

nahé paži poranil mečem. To velice pobouřilo Čingischána, ale Belgütej se jej snažil 

uchlácholit, aby věc přešel.  

                                                           
120

 Viz Sumyaabaatar 1990, kde je bo´h zapisováno jako bökö, resp. v mongolském písmu  [bökö]. 

Také v Pouchově českém překladu Tajné kroniky Mongolů je bo´h ve jménech psáno jako bökö, a proto 
se v případě přepisu výrazů z Tajné kroniky Mongolů taktéž přidržuji varianty bökö. Zápis jmen 
zmíněných postav v různých vydáních Tajné kroniky Mongolů někdy kolísá i v cyrilici. Pro úplnost uvádím 
fonetický zápis jmen a zápis v mongolském písmu podle Sumyaabaatara a zápis v cyrilici, u které 
případně uvádím všechny dohledané varianty. Čiduchul Bökö: [chʾì-tūo-hū-l(è) péi-kʾuò], ᡕ  

[čiduqul bökö], C´iduhul bo´h (Чидухул бөх) i Zu´tgelbo´h (Зүтгэлбөх). Čilger Bökö: [chʾì-l(è)-kѳ́-ér péi-
kʾuò], ᡕ   [čilger bökö], C´ilger bo´h (Чилгэр бөх). Büri Bökö: [pú-ri péi-kө̆/péi-kŭ], ᠷ  [büri 

bökö], Bu´ribo´h (Бүрибөх) i Bu´ri bo´h (Бүри бөх).  
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 Ústní sdělení Z´. Luvsandorz´e. 
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V § 140 se pak uvádí toto: „Jednoho dne pravil Činggis-chahan: ,Ať Büri-bökö a 

Belgütej spolu zápasí!’ Büri-bökö býval u Džürkinů. Büri-bökö kdysi chytl jednou svou 

rukou Belgüteje, svou jednou rukou ho porazil, takže se nemohl ani hnout, ale 

nepřitlačil ho k zemi. Büri-bökö byl silákem svého kmene. Teď nechal Činggis-chahan 

Belgüteje a Büri-bököho spolu zápasit. Büri-bökö jakožto neporazitelný člověk úmyslně 

upadl. Belgütej, který nebyl s to stlačit jej k zemi, chytl jej za rameno a stoupl mu na 

zadek. Belgütej se podíval dozadu, a když se podíval na Činggis-chahana, kousl se 

chahan do spodního pysku. Belgütej porozumněl. Posadil se obkročmo na protivníka, 

strhl k sobě oba konce jeho límce a postavil mu koleno na záda a přelomil mu páteř. 

Büri-bökö, když měl zlomenou páteř, pravil: ,Belgütej by mě nebyl mohl porazit. Ze 

strachu před chahanem jsem úmyslně upadl a zdržel jsem se a při tom jsem ztratil 

život.’ To řekl a zemřel. Když mu Belgütej přelomil páteř, vyvlekl ho ven, odhodil ho a 

odešel.“
122

 Dodávám, že tam, kde Poucha o Büri Bökövi hovoří jako o „silákovi svého 

kmene,“ je v mongolštině uvedeno, že Büri Bökö byl ulsiin bo´h či ulsiin nertei bo´h, 

což byl významný col, podle doc. Luvsandorz´e odpovídající významem dnešnímu 

(ulsiin) avarga.
123

  

 Další případ, kdy v Tajné kronice Mongolů figuruje zápas, se objevuje v § 245 a 

jejími aktéry je další Čingischánův bratr, Temüge Otčigin, a Münglikův syn 

Tebtenggeri, který jej nedlouho před tím připravil o poddané a zle ponížil, na což si 

Temüge Otčigin svému bratrovi a jeho ženě Börte stěžoval: „Po těch slovech Börte-

üdžiny řekl Činggis-chahan Otčiginovi: ,Až teď přijde Tebtenggeri, budiž ti ponecháno 

na vůli, udělat s ním, co budeš chtít!’ Pak Otčigin povstal, a osušiv si slzy, šel ven a 

připravil se s třemi siláky. Za okamžik přišel otec Münglik se svými sedmi syny a všech 

sedm vstoupilo. Když se Tebtenggeri posadil po pravé straně nádoby s vínem, uchopil 

jej Otčigin za límec u kabátu. Se slovy ,Nedávno jsi mě donutil, abych tě odprosil, teď si 

to spolu vyřídíme!’ táhl ho za límec ze dvěří. Tebtenggeri chňapl po Otčiginovi a 

uchopil jej za límec a rvali se spolu. Tebtenggeriho čepice padla na okraj krbu. Otec 

Münglik vzal jeho čepici, přičichl k ní a zastrčil ji za ňadra. Činggis-chahan pravil: 

,Jděte ven a změřte své síly jako zápasníci!’ Když Otčigin táhl Tebtenggeriho ven, 
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 Poucha 2011, s. 54. 
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chopili se Tebtenggeriho tři siláci, kteří stáli připraveni u prahu dveří a teď vyšli vstříc, 

vytáhli ho ven a zlomili mu páteř.“
124

 K citovanému překladu opět doplním, že tam, kde 

Poucha hovoří o „třech silácích,“ je v mongolské verzi pro tyto použit výraz bo´h (resp. 

bökö,  [bökö]).
125

 

 Pro oba popsané případy je společné, že zápas je v nich použit jako způsob 

řešení sporu, tedy jakási „obdoba“ ordálu soubojem. Není sice jasně řečeno a ani 

z ničeho nevyplývá, že se obdobně jako v evropském pojetí předpokládal zásah vyšší 

moci ve prospěch zápasníka, který byl v právu, nicméně v obou případech dal k souboji 

příkaz samotný chán. Zajímavé také je, že byť souboj pro Büri Bököho skončil fatálně, 

patrně tomu tak vůbec nemuselo být. To je evidentní z toho, že před tím, než Belgütej 

zlomil Büri Bökömu páteř, otočil se s nevysloveným dotazem na chána a teprve tehdy, 

když od něj dostal signál, Büri Bököho zabil. V tomto ohledu se pro změnu nabízí 

paralela se starořímskými hrami, kdy o životě nebo smrti poraženého gladiátora 

rozhodoval signál císaře – palec obrácený nahoru znamenal pro poraženého život, palec 

obrácený směrem k zemi smrt (přičemž Čingischán vyjádřil ortel nad Büri Bököm ze 

sémiotického hlediska velmi podobným způsobem, neboť se kousl do spodního rtu). 

Přitom jestliže Belgütej zcela jasně Čingischánovo gesto pochopil, pak zřejmě šlo o 

často užívaný signál všeobecně známého významu. Zůstává ovšem samozřejmě 

otázkou, zda tento signál byl součástí výlučně takovýchto „ordálových“ soubojů, nebo – 

podobně jako ve starém Římě – taktéž či výlučně soubojů konaných pro zábavu diváků. 

Jelikož mi však není známo, že by Mongolové pořádali hry, ve kterých by se dva lidští 

soupeři utkávali cíleně na život a na smrt (neboť rovněž pojetí otroka bylo u Mongolů 

jiné než třeba u Římanů), přikláněl bych se spíše k možnosti první. 

 I v případě Temüge Otčigina a Tebtenggeriho je zjevné, že byť dal nejprve 

Čingischán svému bratrovi volnou ruku naložit s Tebtenggerim jak uzná za vhodné (což 

nelze chápat jinak než jako svolení k jeho zabití), když se v jeho jurtě začali oba sokové 

prát, dal i jim rozkaz, aby se utkali v zápase. S ohledem na to, že v tu chvíli byl chán 

v místnosti v menšině (což doslova vyplývá z dalšího textu, kdy se na něj po 

Tebtenggeriho smrti vrhli bratři zavražděného), lze tento rozkaz chápat jako určitý jeho 
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úskok, kdy demonstrativním příkazem svěřujícím osud obou zápolících mužů do rukou 

vyšší spravedlnosti mimo jeho kontrolu, se snaží předejít právě tomu, aby mu okamžitě 

Tebtenggeriho bratři začali usilovat o život. Ve skutečnosti však chán s ohledem na své 

předchozí svolení dané Temüge Otčiginovi, aby naložil s Tebtenggerim jak chce, musel 

vědět, že jeho bratr Tebtenggeriho velmi pravděpodobně zavraždí. 

 Oba popsané příběhy nám tedy nabízí nový pohled na mongolský zápas: ten 

totiž mezi Mongoly přinejmenším v době Velké mongolské říše představoval prostředek 

čestného řešení sporu, kdy nemuselo dojít ke smrti poražené strany. S ohledem na to, že 

podobné pojetí zápasu lze najít i v eposu o chánu Geserovi, lze předpokládat, že tato 

funkce zápasu přetrvala ještě mnohem déle, o čemž bude blíže pojednáno v kapitole 4. 

Dále je též zajímavé, že z příběhu o zápolení Belgüteje s Büri Bököm vyplývá, že 

k vítězství v tehdejším mongolském zápase nestačilo soupeře srazit na kolena, ale musel 

se země dotknout trupem (případně být sražen přímo na lopatky – toto ovšem není 

z textu zcela jasně rozlišitelné). Stejné pravidlo přitom rozhodovalo o vítězství či 

porážce u Siung-nuů. Popis Belgütejova utkání s Büri Bököm tak mj. dále podporuje 

tezi o siung-nuském původu mongolského tradičního zápasu (pravidlo o vítězství 

položením na záda stále platí v západomongolském buh nooldoon
126

). 

 Na druhou stranu z citovaného textu vyplývá, že pokud siung-nuští zápasníci 

zápasili s obnaženou horní polovinou těla, pak mongolští zápasníci patrně nikoliv. 

Zatímco potyčku Temüge Otčigina s Tebtenggerin v Čingischánově jurtě nelze v tomto 

ohledu brát za směrodatnou, neboť nešlo o připravený zápas, v případě utkání Büri 

Bököho s Belgütejem je tomu přesně naopak. Přitom když Belgütej láme svému soupeři 

páteř, používá k tomu úchop za jeho límce – Büri Bökö tedy musel mít během zápasu 

na horní polovině těla oděv.
127

 Jak bylo ovšem již výše zmíněno, dle B. Buyandelgera  

Siung-nuové během zápasu horní oděv nosili. Podle něj mělo jít o zodog
128

 vyrobený ze 

silné kůže s rukávy po předloktí. Ten by podle jeho popisu měl být podobný vestičkám, 
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 Buyantogtoh a Battogtoh 2015, s. 115. 
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 Ačkoliv přesný popis Büri Bököho smrti v některých přepisech Tajné kroniky Mongolů do současné 

chalchštiny neobsahuje zmínku o úchopu za límce, tak originální text v Sumyaabaatarově transkripci 
odpovídá popisu události dle Pouchova překladu (srov. Sumyaabaatar 1990 a Poucha 2011). 
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 Krátký plátěný kabátek bez přední části (tj. v podstatě rukávy spojené pouze zádovou částí oděvu), 

jehož spodní okraj je přidržován u těla vepředu uvazovanou šňůrkou. Naproti tomu vnitromongolský 
zodog bývá kožený, je delší, má kratší rukávy nad lokty a spodní lem je prodloužen na obou stranách do 
popruhů, které se vepředu v oblasti zápasníkova pasu spínají dohromady jako konce opasku. 
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které nosí mongolští zápasníci ve Vnitřním Mongolsku.
129

 V kontextu popisu 

zápasnického střetnutí mezi Belgütejem a Büri Bököm by tedy Siung-nuští zápasníci 

nosili jakýsi pravzor dnešního zápasnického kabátku zodog a stejně jako oni by jej 

nosili i Mongolové v Čingischánově době. 

 Další zajímavý příběh o zápasu a zápasnících z období Velké mongolské říše lze 

nalézt v díle Alá'uddína Atá-Malika Džuvajního Historie dobyvatele světa. Podle 

Džuvajního měl Čingischánův následník Ögedej ve velké oblibě sledování 

zápasnických klání. Perský historik o něm ve svém díle zachoval následující příběh: 

„[Ögedej] miloval sledování zápasnických utkání a nejdříve měl ve svých službách 

mnoho Mongolů, Kypčaků a Kitanů. Když byl podroben Chorásán, dozvěděl se o 

zápasnících z Chorásánu a Iráku a odeslal posla k Čormaghunovi
130

 a přikázal mu 

poslat jednoho z těchto zápasníků. Byl tam muž z Hamadanu zvaný Pahlavan Fila a 

toho také poslali. Když předstoupil před Chána, byl tento velmi potěšen jeho vzhledem, 

mohutností jeho těla a souměrností končetin. A přikázal mu zápasit s několika jinými 

zápasníky, kteří byli přítomni. Všechny je porazil a žádný nebyl schopen srazit jej na 

záda. Kromě ostatních darů mu Chán dal pět set bališ
131

 a po krátkém čase mu věnoval i 

překrásnou pannu s líbezným hlasem. Bývalo zvykem zápasníků odříkat si pohlavní styk 

za účelem zachování síly, a tak na ni nevztáhl ruku a raději se vyhýbal její společnosti. 

Jednoho dne přišla dívka do ordu a Chán se jí optal: ,Jak se ti líbí ten Tadžik? Dostalo 

se mu vší tvé lásky a štěstí?’ neboť je mezi Mongoly zvykem žertovat o výjimečných 

mileneckých schopnostech Tadžiků. … ,Toho jsem s ním ještě neokusila,’ odvětila dívka 

,a žijeme odděleně.’ Chán poslal pro Filu a tázal se ho na tyto záležitosti. ,Stal jsem se 

slavným ve vládcových službách,’ řekl zápasník ,a nikdo mě nepřemohl. Když vstoupím 

do arény, má síla se nesmí vytrácet a mé postavení ve vládcových službách nesmí 

poklesnout.’ ,Mým záměrem bylo,’ řekl Chán, ,abyste vy dva měli děti. Od nynějška tě 

zprošťuji povinnosti zápasnit.’ 

                                                           
129

 Buyandelger b) [online]. 
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 V Tajné kronice Mongolů taktéž zmiňovaný Čormachan z kmene Ötegetů, Čingischánův chorči a 

generál, dobyvatel Bagdádu a následně Ögedejem tamtéž ustanovený guvernér.  
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 Měnová váhová jednotka, jejíž hodnota byla různá podle toho, zda šlo o bališ ve zlatě, stříbře, či 

papírový bališ. 
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Fila měl příbuzného jménem Muhammad-Šáh. Byl k němu vyslán posel, aby přivedl 

několik provozovatelů toho umění [tj. zápasu]. Když dorazili, utkal se Muhammad-Šáh 

s několika zápasníky a všechny je porazil. ,Budeš zápasit s Filou?’ zeptal se jej Chán. 

Muhammad-Šáh ihned padnul na kolena a odpověděl, že ano. ,Jste příbuzní,’ řekl Chán 

,a je mezi vámi bratrský vztah. Nezápaste spolu jako nepřátelé.’ A tak uplynulo nějakých 

pět dní, během kterých jej se zalíbením sledoval a dal mu nějaké bališ. V tu dobu přišlo 

odkudsi sedm set bališ, a tak mu je dal také. … A to co jim daroval v penězích, látkách a 

kožešinách bylo jako tekoucí voda, kterou by nebylo moudré přehradit. A často se 

stávalo, že oběma přikázal vzít si kolik jen unesou v oděvech, které byly v hromadách 

snášeny před ordu.“
132

 Džuvajního prostřednictvím se tedy znovu dozvídáme mnoho 

věcí o významu a postavení zápasníků a siláků v době Velké mongolské říše i o 

samotné podobě zápasu a jeho funkcích. 

 Jak vyplývá z předchozích kapitol, zápas u Mongolů plnil funkci lidové zábavy 

ještě dlouho před vznikem jejich impéria (neboť takto je doložen již u Siung-nuů resp. 

vyplývá to z čínských kronik pojednávajících o slavnostech na počest kočovnických 

vyslanců), a že šlo o zábavu taktéž pro vládnoucí vrstvy. Výše citovaná pasáž z Tajné 

kroniky Mongolů o utkání Belgüteje a Büri Bököho by – jak již bylo zmíněno – sice 

mohla naznačovat, že zápasníci se utkávali již pro zábavu Čingischána, ovšem až 

z Džuvajního vyprávění je jasně zřejmé, že (tedy nejpozději v době Ögedeje) se ti 

nejlepší zápasníci profesionalizovali a mohli se svým uměním živit u dvora. Chán si 

přitom pro své potěšení nechal posílat zápasníky ze všech koutů říše, Džuvajní výslovně 

zmiňuje Kypčaky a Kitany
133

 resp. Tadžika Filu.
134

 A nejlepší z nejlepších chán nejen 

že velmi štědře odměňoval, ale dokonce – jak vidíme z Filova příkladu – nemuseli 

nakonec ani zápasit, neboť chán je chtěl mít dá se říci „na chov.“ Patrně zcela v souladu 

s touto logikou si proto Ögedej nechal poslat taktéž pro Filova příbuzného 

Muhammada-Šáha, neboť předpokládal, že je-li s Filou stejného rodu, bude taktéž 

vynikajícím silákem a zápasníkem.  
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 Juvaini 1997, s. 227–228. 
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 V Džuvajního textu použitý výraz „Kypčakové“ ovšem nejspíše zahrnuje veškeré Mongolům 

podrobené turkické národy Střední Asie; výraz „Kitanové“ zní v mnou použitém Boyleově překladu 
doslova „Khytayans“ a byť je užíván v souvislosti s Kitany, je možné, že tímto označením myslel Džuvajní 
taktéž Číňany, resp. přesněji řečeno Chany. 
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 Výraz Tadžik byl ovšem dříve obecným označením pro íránskojazyčné obyvatele Střední Asie. 
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 V tomto lze také mj. spatřit další odraz již několikráte zmíněné skutečnosti, že 

Mongolové potažmo eurasijští kočovníci si velmi cenili urostlých a silných mužů. 

Z Džuvajního textu je jasně čitelné, že silná a urostlá postava byla i tehdy pro Mongoly 

archetypem resp. synonymem fyzické krásy – a tak Ögedej hledí s velkým zalíbením na 

siláka Pahlavana Filu a obdivuje jeho tělesné proporce.  

Vzhledem k tomu, že Džuvajní označuje Ögedeje jako náruživého fanouška 

zápasu, je samozřejmě možné, že k tak vysoké oblibě zápasu a vzestupu společenského 

statusu zápasníků a siláků došlo až za jeho vlády, nicméně paralely s ctěním siláků a 

schopných zápasníků lze vyčíst i z Tajné kroniky Mongolů a Rašid-ad Dínových spisů 

(z výše citované části jeho díla vyplývá, že legendy o vyhlášeném obrovi a silákovi 

Chutul Chánovi kolovaly mezi Mongoly mnohem dříve před tím, než on sám sepsal své 

kroniky). Obdobného postavení navíc zápasníci požívali i později za mandžuské 

dynastie, jak bude zmíněno v následující podkapitole. 

Co se týká formy resp. podoby tehdejšího zápasu, pak z citovaného textu 

vyplývá, že zápas musel tehdy být poměrně surový – proto Ögedej Muhammada-Šáha 

nabádá, aby s Filou nezápasil jako s nepřítelem, ale bral ohled na jejich příbuzenský 

vztah (ostatně již z Rašid ad-Dínova popisu Chutul Chána je zjevné, že při zápase 

docházelo i ke smrtelným zraněním). Z toho současně vyplývá doklad vysokého 

profesionalismu tehdejších zápasníků, kteří by jinak bez chánova výslovného rozkazu 

patrně zápasili i s vlastním příbuzným stejně tvrdě, jako s kýmkoliv jiným. Dále se i u 

Džuvajního objevuje zmínka o tom, že o vítězství v zápase rozhodovalo sražení soupeře 

trupem na zem, resp. přímo na záda. V daném případě si nicméně nejsem jistý, zda 

citovaný text lze považovat za seriózní důkaz týkající se pravidel zápasu. Pravidlo o 

vítezství v zápase sražením soupeře na záda je totiž velmi obvyklé napříč celým světem 

a úsloví „položit někoho na lopatky“ resp. jeho různé obdoby se často stalo obecným 

vyjádřením jakéhokoliv vítězství. V souvislosti s tím, že Boyleův překlad, z něhož jsem 

čerpal, není překladem originálního Džuvajního textu, ale taktéž jeho překladu od Mírzy 

Muhammada Qazviniho, je proto třeba brát Filou zmiňované „sražení na záda“ 

s rezervou. Obdobně je pak třeba nahlížet i tu část textu, kdy Fila hovoří o tom, že při 

zápase „vstupuje do arény,“ kdy nejspíše rovněž půjde o přenesené označení pro 

zápasnické střetnutí. 
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3.4 Mongolská zápasnická historie od Jüanů do počátku 20. století, formování 

naadamu 

 V době Velké mongolské říše mělo rovněž započít systematizování naadamu 

(eriin gurvan naadam). Naadam se přitom nekonal jen jednou do roka jak je tomu dnes, 

ale obvykle několikrát a také při různých významných událostech. Tak například 

v kapitole 2 zmínený střelecký výkon se Esu´ngemu podařil v rámci naadamu 

uspořádaného právě ku příležitosti dobytí Sartůlu, přičemž zápasnické části oslav se 

měli účastnit siláci mj. z Číny, Persie a z řad Mongolům podrobených Kypčaků.
135

 Další 

z hlediska historie mongolského zápasu významnou událostí bylo zavedení udělování 

nových colů zápasníkům v době vlády Ögedeje, přičrmž od 13. století se tyto ustálily 

v podobě, která s drobnými obměnami přetrvala dodnes.
136

  

Taktéž později v době dynastie Jüan kladli mongolští vládci Číny důraz na 

provozování „tří mužských her,“ kterážto činnost měla sloužit jako základní prostředek 

výběru vojáků pro velitelské posty. Z této doby také pochází příběh o Hutlun, dceři 

Chajdu Chána, která – ač jinak byl bo´h výhradně mužskou záležitostí – byla 

nepřemožitelnou zápasnicí. Měla přísahat, že si nevezme žádného muže, který ji 

nepřemůže v zápase. Poražený uchazeč ji prý musel naopak dát sto koní. Časem tak prý 

její stádo čítalo deset tisíc koní a svou velikostí soupeřilo se stádem samotného chána.
137

 

Období 14. století se pak mělo nést ve znamení ustalování či „dozrávání“ 

mongolského zápasu směrem k jeho dnešní podobě. Naopak ve stoletích 15. až 18. byl 

jeho vývoj zasažen četnými válkami, přesto však lidé chovali nadále zápasníky ve velké 

úctě a taktéž docházelo k událostem, které byly pro vývoj mongolského zápasu velmi 

významné, zejména v oblasti naadamu.
138

 I po pádu dynastie Jüan zůstal zápas jak 

zábavou pro nejvyšší vrstvy, tak i součástí těch nejvýznamnějších státnických 

ceremonií. V roce 1691 se přímo v rámci sjezdu v Doloon nuur, během kterého 
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mandžuský císař Kchang-si (Kangxi) přijal poddanství chalchských chánů, konal rovněž 

turnaj v mongolském zápase bo´h, kterého se účastnili zápasníci z Chalchy.
139

  

Co se pořádání naadamů týče, pak vznik patrně nejvýznamnějšího z nich, tzv. 

Naadamu sedmi chalchských korouhví (chošúnů) (Halh doloon hos´uu naadam) se 

datuje ještě do předmandžuské doby, konkrétně do období po smrti Dajan Chánova syna 

Gersenze (Gersenz Z´alair huntajz´) a rozdělení jeho území mezi sedm jeho synů, kdy 

na tomto naadamu mezi sebou při každoročních setkáních soutěžili Mongolové 

z bývalých Gersenzových držav. Roku 1639 pak byl na březích jezera S´ireet cagaan 

nuur u příležitosti prohlášení Zanabazara (syna třetího Tu´s´eet chána Gombodorz´e) 

prvním mongolským bogdgegénem uspořádán naadam nazvaný dans´ig naadam.
140

 

Jelikož byl naadam uspořádán za účasti všech sedmi tehdejších chalchských chošúnů, 

dostal jméno Doloon hos´uu dans´ig naadam.
141

 Na tomto naadamu měl zvítězit člověk 

zvaný Bo´h Lam,
142

 kterému měl být udělen titul (col) arslan (lev), a to jako prvnímu 

zápasníkovi vůbec.
143

 Velký naadam se uskutečnil rovněž v Doloon nuur roku 1696 ku 

příležitosti vítězství nad Ojraty. Dans´ig naadam se konal nejprve jednou za tři roky a 

od doby osmého bogdgegéna jednou do roka. Důvodem pro tuto změnu mělo být 

zakrytí jednání mongolských nojonů o možné budoucí nezávislosti na mandžuské říši 

v rámci naadamového ruchu, přičemž ke konečnému rozhodnutí nojonů o odtržení mělo 

dojít na naadamu v roce 1911.
144

 S tím souvisel i vzrůst významu Dans´ig naadamu jako 

celonárodní slavnosti. Po vítězství v revoluci v roce 1921 pak Doloon hos´uu dans´ig 

naadam změnil svůj název na Ardiin huvsgaliin oin ih baiar naadam. Od tohoto 

naadamu se odvozuje tradice konání dnešního Národního naadamu (U´ndesnii ih baiar 

                                                           
139

 Srba 2011, s. 33. 

140
 Dans´ig (даншиг) je z tibetštiny odvozený výraz, kterému v mongolštině významově odpovídá bat – 

ors´il (бат оршил) a označuje budhistický obřad či slavnost přání dlouhého života. Blíže viz Bat Ors´iliin 
uc´ir [online] a Rhode 2009, s. 136. 

141
 Rhode 2009, s. 13 a 137, Sosorbaram 2015, s. 33, Danshig Naadam [online], Dans´ig naadmiin tu´uh 

2017 [online] a Buyandelger c) [online]. 

142
 Tj. doslova přeloženo „Zápasník Láma.“  

143
 Buyandelger c) [online]. 

144
 Srba a Schwarz 2015, s. 190. 



55 
 

naadam),
145

 přičemž v porevoluční Mongolské lidové republice zůstal naadam jedinou 

z původních společenských kulturních událostí.
146

 

Mimo Doloon hos´uu (dans´ig) naadam později vznikl taktéž tzv. Arvan zasgiin 

naadam pořádaný ajmaky Tu´s´eet Chána a Secen Chána. Roku 1778 vydal mandžuský 

císař nařízení, kterým uzákonil uctívání hor Hentii haan, Han uul (Bogd uul), a 

Otgontenger, přičemž za tímto účelem byly pořádány naadamy. Naadam na počest hory 

Hentii haan byl pořádán spojenými silami Tu´s´eet Chána, Secen Chána a chalchského 

zavzandamby.
147

 Současně však bylo zakázáno pořádání celonárodního naadamu resp. 

naadamů bez ceremoniálního nebo náboženského charakteru – k tomu Mandžuy vedla 

právě ostražitost před společným setkáváním všech mongolských nojonů. V této době to 

tedy byly právě Dans´ig naadam a Arvan zasgiin naadam, které plnily úlohu 

nejvýznamnějších mongolských společenských a kulturních událostí.
148

 

Mandžuští vládci ovšem vůbec nepotlačovali tradiční mongolské sportovní 

disciplíny jako takové. Konkrétně ve vztahu k zápasu naopak pokračovali v mongolské 

tradici uznávání a oceňování mongolských zápasníků.
149

 Zaznamenán je příběh, podle 

kterého měl do Pekingu v době mandžuské dynastie dorazit jakýsi zápasník z cizí země, 

který porazil všechny mandžuské zápasníky. Císař měl následně nechat poslat pro 

mongolské zápasníky. Z Mongolska tehdy vyslali mladíka z Gobi jménem Namz´il, 

který onoho cizího zápasníka porazil a dočkal se za to od císaře bohaté odměny.
150

 

Roku 1723 byli mongolští zápasníci pozváni do Doloon nuuru a do Pekingu, aby zde 

demonstrovali mongolské zápasnické umění.
151

 Podpora nejen zápasu, ale obecně „třem 

mužským hrám“ ze strany mandžuských vládců Číny ovšem nebyla samoúčelná, jelikož 
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Mongolsko (resp. Chalcha) bylo nárazníkovou oblastí mezi Ruskem a Čínou a 

Mandžuové měli zájem na tom, aby vojenská zdatnost Mongolů ani v nejmenším 

neochabovala, přičemž území celkově sloužilo Mandžuům jako významný zdroj koní a 

vojáků, kteří díky nomádskému způsobu života a stálému zdokonalování se v zápase, 

střelbě z luku a jízdě vyžadovali minimální dodatečný výcvik. 
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4. Zobrazení zápasu v mongolském eposu 

 Stejně jako je tomu ve  světovém eposu, rovněž v epice mongolské je zápas 

hojně zobrazován. V tomto směru již byl v kapitole 2 krátce zmíněn ojratský Džangar a 

v této kapitole se budu věnovat zápasnické tématice zobrazené v nejvýznamnějším 

chalchském eposu o chánu Geserovi a krátce zmíním jeden motiv z eposu o Luu 

Mergen chánovi. S ohledem na to, že epos o chánu Geserovi existuje v mnoha 

variantách, pro přesnost uvádím, že jsem pracoval s jeho slovenským překladem od 

Marty Kiripolské.
152

 Jelikož jde o dílo velmi obsáhlé a jeho podrobný rozbor není 

předmětem této práce, pak nebudu popisovat ani Geserův životopis, ani detailní kontext 

jednotlivých příběhů, ale zaměřím se pouze na vylíčení událostí nezbytných 

k pochopení daného motivu a ve zbytku odkazuji na zdrojový text samotného eposu. 

 Nejprve je třeba poznamenat, že Geser v boji se svými nepřáteli nevyužívá 

primárně fyzickou sílu, ale spíše kouzla a lstivost a pokud už s nepřítelem zápasí, pak 

vždy svou kouzelnou moc využívá, takže nemůže být poražen. Výjimkou jsou jen 

situace, kdy jeho soupeř sám disponuje magickými schopnostmi – například když 

bojuje s dvanáctihlavým mangasem poté, co jej nejprve ve spánku zle zranil sekerami, 

ale nezabil, či když zápasí s dcerou chána lusů. Krom toho měří Geser s jinými síly 

v zápase také tehdy, když jde o druh určité zkoušky. Například když ještě v podobě 

mladého chlapce Džúra jede společně s několika tisíci jiných mužů a několika svými 

příbuznými ucházet se o krasavici Rogmo. Ta rozhlásila, že si vezme za muže pouze 

toho, kdo porazí tři její mistry v lukostřelbě a tři přeborníky v zápase. Takto je popsána 

zápasnická část soutěže: 

 „Pestrý chán, Lesklý chán 

 dvom podľahli, 

s tretím bojovali nerozhodne. 

Chána Šigčina jeden položil na lopatky, 

s dvoma bojoval nerozhodne. 

Sachildaj z ríše mangasov 
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jedného porazil, 

s dvoma skončil nerozhodne. 

Ambagadajov syn Dormogodoj 

dvom podľahol, nad jedným zvíťazil. 

Nojon Cargin 

raz podľahol a dva razy bojoval nerozhodne. 

Nojona Cotona všetci traja porazili. 

Cas Čicher dva razy zvíťazil 

a raz skončil nerozhodne. 

Badmárov syn Bam Sordza 

dvoch zložil na lopatky, 

s jedným skončil nerozhodne.“
153

 

Následně si u Rogmina lamy vyprosil i Džúr, aby mohl zápasit: 

„Povstal najťažší zápasník. Džúr použil svoju kúzelnú moc. Navonok ostal jako 

predtým, ale vovnútri na seba vzal podobu a silu Gesera a na chvíľu všetkým zastrel 

zrak. Jednou nohou sa oprel o vrcholec hory, druhou nohou sa postavil na breh oceánu. 

Vyzdvihol najväčšieho zápasníka a šmaril ho do vzdialenosti tisíc bérov. Pochytil 

prostredného a odhodil ho na dvetisíc bérov. Toho najmenšieho plesol na tritisíc bérov 

ďaleko. Ludia sa nevedeli vynačudovať.“
154

 

Později, když Geser nešťastné Rogmo odhaluje svou pravou totožnost, zmiňuje 

též, že zápasil s dcerou chána lusů Adžu Mergen o to, aby se stala jeho ženou, přičemž 

ta jej nejprve porazila (a není výslovně řečeno, zda Geser následně porazil jí). Zápas zde 

tedy v obou případech znamená zkoušku, ve které má vítěz prokázat svou sílu a 

mužnost. To opět přímo ukazuje na to, že fyzická síla byla mezi Mongoly chápána jako 

velmi významný atribut mužnosti, v daném případě pak přímo mužské atraktivity pro 

opačné pohlaví. Zde je to jasně demonstrováno tím, že zkoušky, které svým 

nápadníkům připravila převtělená víla krasavice Rogmo, byly zaměřeny jen na 

otestování fyzických schopností uchazečů o její ruku a až poté, co v zápase i lukostřelbě 

zvítězil na pohled neduživý Džúr, si Rogmo vymyslela další zkoušku s rozdělováním 
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beraních žeber a pálenky mezi deset tisíc mužů a o vložení si velkého tyrkysu do úst 

doufaje, že toto již Džúr nezvládne. Oba tyto příběhy také na první pohled vykazují 

zřejmou podobnost s příběhem o dceři Chajdu Chána Hutlun zmíněným v podkapitole 

3.4. 

 Když se Geser po vítězství nad dvanáctihlavým mangasem dlouho nevrací, 

napadnou a podmaní si jeho domov šarajgolští cháni. Geser se proto po svém návratu 

k jednomu z uchvatitelů, chánovi s černou jurtou Šambovi Merudzovi, vetře v 

přestrojení za žebravého nalezence Oldzvoje. Když se pak o dceru chána s černou jurtou 

přijede ucházet silák Cagán Manlaj, který před tím zabil mnoho Geserových baatarů a 

chvástaje se tím vyzývá kohokoli k vzájemnému měření sil v lukostřelbě, vyzve jej 

právě Oldzvoj a silákův luk napne čarovnou silou tak, že se promění na uhel a popel a 

rozpadl se mu v rukách. Nato se na něj Cagán Manlaj vrhnul: 

„,Nech umrie hociktorý z nás, ten druhý neponesie vinu!’ 

,Prestaň, Oldzvoj, zabije ťa!’ varovali ho traja cháni. Ale Oldzvoj sa s ním pustil 

za pasy. 

,O tom rozhodujú ochrancovia mojich troch chánov! A kedy som aj umrel, bude 

to jeho rukou!’ a pustili sa do seba. 

Silák Cagán Manlaj ním všelijako lomcoval, podrážal mu nohy, kopal ho do 

holene, ale Oldzvoj stál pevne ako stĺp zabodnutý do zlatej zeme. Pritom zariekaval: 

,Početní moji ochrancovia na nebesiach, 

pozemský otec, chán hôr, chuvilgán Ovó Gündžid, 

pán zlatej zeme! 

Ronca, Ondžin Daju, Veľký a Malý Daju, 

Veľký a Malý Chürchregč! 

Vaše duše nech sa premenia na šesť vlkov! 

Kmáště ho, roztrhajte ho na šesť kusov! 

 Tak, teraz je rad na mne,’ zvolal, vysoko zdvihol Siláka Cagána Manlaja a 

vyhodil ho do vzduchu. Silákovi sa z oboch nosných dierok vyrinula krv, pečeň mu 

praskla a umrel. Šesť duší, ktoré Oldzvoj zariekaval, sa premenilo na šesť vlkov, 

roztrhali Siláka na šesť kusov a odbehli. 

... 

 Zanedlho sa objavil zať chána s bielou jurtou, čínsky princ Mjal Güncog. 
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 ,Často sme so Silákom Cagánom Manlajom zápasili. Naše sily boli však 

vyrovnané. Raz víťazil on, raz ja. Stáva sa, že keď muži zápasia, jeden je porazený. Ten, 

koho položia na lopatky, zase vyskočí a bojuje ďalej. A ak umrie, čo na tom. Vinu nemá 

nikto,’ a pustil sa s Oldzvojom za pasy. Načo dlhé reči? Oldzvoj ho odbavil ako toho 

predošlého. 

Vtedy pred neho predstúpil zať chána so žltou jurtou, kórejský princ Mancog 

Dzul: 

 ,Keď muži zápasia, umierajú. Nenamýšľaj si, Oldzvoj, že sa vyrovnáš tým dvom. 

Poďme sa spolu biť! Uvidíme, kto z nás je silnejší. Ak jeden umrie, ten druhý nech 

nenesie vinu.!’ a pustili sa za pasy. Aj tohto Oldzvoj zabil kúzelnou mocou tak, že mu 

praskla pečeň. 

 Potom prišiel Monsa Tüsger, syn chána krajiny Mon, ktorý sa oženil so staršou 

sestrou krásavice Čojmson: 

,Pred chvíľou si zabil môjho švagra. Zmeriaš si sily aj so mnou?’ 

Aj tohto Oldzvoj zahlušil ako dvoch predošlých. Tak zničil Geser čarovnou silou 

najlepších mužov šarajgolských chánov.“
155

 

Zde tedy Geser nejprve úmyslně vyprovokoval střetnutí s jedním z vrahů svých 

přátel, aby jeho smrtí podnítil k odvetě taktéž jeho druhy, nejlepší šarajgolské 

bojovníky, a tyto také zabil. Zajímavá na celém příběhu je zejména několikrát zde 

opakovaná fráze, že „pokud jeden muž druhého zabije v zápase, nenese ten druhý vinu.“ 

To ovšem velmi přesně koreluje se dvěma příběhy z Tajné kroniky Mongolů popsanými 

v podkapitole 3.3, kde zápas taktéž funguje jako prostředek čestného řešení sporu, resp. 

jakéhosi mongolského ordálu soubojem, kdy rovněž pokud jeden ze soupeřů zemře, 

není na druhého nahlíženo jako na chladnokrevného vraha. Uvedené tak dále podtrhuje 

význam síly a dobrých zápasnických schopností pro mongolské muže, neboť slabší měli 

daleko menší šance vítězit v případných sporech (či z „rozsuzujícího“ souboje alespoň 

vyváznout životem). 

Obdobně pak probíhá i následující událost. Na základě toho, že Oldzvoj dokázal 

porazit a zabít nejlepší šarajgolské muže, začne jej Rogmo podezírat, že je ve 
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skutečnosti Geser. Přemluví tedy svého muže, chána s bílou jurtou, aby nechal Oldzvoje 

zápasit se silákem Valihorou: 

„Chán pristal a zavolali siláka, čo vedel zdvihnúť aj horu. Na každom pleci mal 

prehodené vlhké kože zo siedmich zabitých býkov. 

,Kde si, červík Oldzvoj? Zaraz vylez!’ zreval Valihora na celé kol. 

,Čo bľačíš, čo je?’ vysúkal sa Oldzvoj z jurty. 

,Vravia, že si dobrý zápasník. Tak to vyskúšajme,’ hovorí Valihora. 

,Ty už si veľa razy poslúžil svojou silou trom chánom. Ale ja som na to ešte 

nemal príležitosť, nemáš dôvod na mňa žiarliť,’ okolkoval Oldzvoj. ,Nechcem s tebou 

zápasiť!’ 

,Nevykrúcaj sa a pohni, ty darebák,’ zrúkol na neho Valihora. ,Ak jeden umrie, 

druhý nech nenesie vinu.’ 

,Tak sa teda poihrajme,’ privolil Oldzvoj. Čo iné mi ostáva? Aj keby som s tebou 

nezápasil, isto-iste by si ma zabil.’ Zakiaľ robil prípravy na zápas, Valihora sňal z pleca 

jednu mokrú kožu, mocne ju vyžmýkal a hodil Oldzvojovi na chrbát. Keď vzal aj druhú, 

že ju na neho prehodí, Oldzvoj sa ozval: 

,Čo si prišiel býčie kože rozdávať?’ a skočil na neho. Valihora mu podráža 

nohu, kope ho do holene, ale sily mu nestačia. Chce ho zahákovať a zvaliť na zem, ale 

síl sa mu nedostáva. Oldzvoj stojí pevne ako stĺp zapichnutý do zlatej zeme. Pritom 

vzýva svojich ochráncov: 

,Ochrancovia moji, ak máte chuť na mäso, berte jeho! 

Ak chcete vlasy, trhajte jemu! 

Ak sa vám žiada krvi, pite jeho krv! 

Poďte sem všetci a roztrhajte ho!’ 

Oldzvoj vyhodil Valihoru na oblohu a tam sa na neho vrhli Geserovi 

ochrancovia a roztrhali ho.“
156

 

Když o něco později Geser vytvoří kouzly velkou armádu a na oko s ní vyjede 

proti šarajgolcům, během hostiny v táboře vojáci přihlíží závodům v lukostřelbě a 

zápasnickým utkáním. 
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Z popisu zápasu v eposu o chánu Geserovi lze také usuzovat na dobovou podobu 

zápasu jako takového. Předně je zjevné, že zápas musel být tehdy skutečně poměrně 

surový. Hojně se používaly i dnes běžné techniky nohou (ho´lnii meh), zejména 

podrážení. Zajímavé je taktéž, že zápas tehdy zjevně mohl na rozdíl ode dneška skončit 

remízou. To opět odpovídá popisu zápasu Belgüteje s Büri Bökem, kdy ten sice nejprve 

padl na všechny čtyři, ale podle tehdejších pravidel se toto ještě nepočítalo jako 

porážka, neboť zápasníka bylo třeba přitlačit k zemi. 

Zajímavé a v porovnání s Geserem neobvyklé zobrazení zápasnického utkání 

obsahuje též epos o Luu Mergen chánovi, konkrétně jeho souboj s Chadargaa Char 

Boomon tengerem. Ten vychází chánovi vstříc v podobě velkého černého divočáka a 

chán se s ním takto potýká: 

„Chán si tengera pozorně prohlížel a rozvažoval: ,Co kdybych jej nechal 

zaútočit? Přišel v podobě divočáka; slyšel jsem, že když tohle zvíře vyleze na vyvýšené 

místo, nedokáže hýbat hlavou do stran a rozhlédnout se, nemůže pak poranit. Když se 

prý před ním uskočí do strany, nemůže otočit hlavu a neporaní.’ A tak vymyslil lest. 

Zůstal stát. Černý divočák, který měl ještě do hřbetu zapletené Churmastovy 

vlasy, vyrazil proti němu. Nebe i Země se zakymácely. Starý Luu Mergen chán uhnul 

před jeho tlamou a jak jej divočák míjel, pevně ho popadl za hřbet. Třikrát s ním praštil 

o tvrdou zem, jako by šlehal koně tašúrem. Třikrát s ním šlehnul o trnité keře, jako když 

švihá koně. Černý divočák se omráčen svalil na zem. Chán obkročmo usedl na jeho 

mohutnou hruď, nacpal svou dýmku husí šíji, křesadlem si zapálil, kouřil. Tři dny a tři 

noci tak seděl a odpočíval. 

Za úsvitu čtvrtého dne byl odpočatý a jal se přemýšlet: ,Když jsem následoval 

slov dobrého lamy, zdalipak jsem neusmrtil bytostem tak prospěšného tengera?’ 

Prohlédl zvíře, z tlamy a čumáku se mu řinula krev jako obstojná řeka. Chán mu jemně 

otřel krev z tlamy podolkem svého délu, krev z čumáku mu otřel do sobolí obšívky 

rukávů. Sedl si k němu se zkříženýma nohama, jeho hlavu sevřel v náručí a nastavil 

proti větru. V tom se černý divočák nadechl a pravil k chánovi: ,Starý bratře! Kde je 

tvůj rodný kraj a jaké je tvé ctěné jméno? Řekni po pravdě!’ A chán mu vypověděl 
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všechno o Jenderveen mangasovi a o tom, že podle věštby získá následníka, pokud jej 

chytí a zasvětí seterem.“
157

 

Zajímavý je zde už samotný fakt, že hrdina holýma rukama zápasí se zvířetem, 

aniž by to bylo považováno za cosi neobvyklého. V tomto by tedy bylo patrně možné 

spatřovat reflexi údajného prapůvodu zápasu, kdy pradávní lovci bojovali holýma 

rukama s nebezpečnými zvířaty, kterýžto motiv je velmi běžný v skalních malbách a 

taktéž ve skytském umění.
158

 Na rozdíl od citovaných pasáží z eposu o chánu Geserovi, 

kde Geserem poražení zápasníci vždy umírají, zde také nejde o souboj na život a na 

smrt, ale o způsob zkoušky hrdinova odhodlání a vůle. 

4.1 Srovnání se světovou epikou 

Pokud porovnáme zobrazení zápasu v citovaných pasážích mongolského a 

světového, pak na první pohled zaujme, že v případě eposu mongolského je zápas 

používán daleko praktičtějším způsobem, jelikož zde téměř zcela absentuje jeho 

symbolická rovina. Zejména v Geserově případě jde především o způsob, jakým hrdina 

lstivě a bez rizika následného osočení z vraždy odstraňuje své soky. Tuto praktičnost či 

absenci symboliky je přitom možné vysledovat i v mýtickém zápase Takemikazučiho o 

nadvládu nad světem a soutěžních střetnutí Odyssea s Aiantem. 

V citovaných částech mongolského eposu zápas taktéž neplní funkci 

přechodového rituálu a jako způsob zkoušky funguje pouze ve dvou případech, a to 

když se Geser uchází o Rogmo a Luu Mergen chán zápasí s Chadargaa Char Boomon 

tengerem. V eposu o chánu Geserovi je to ovšem vždy hlavní hrdina, kdo má navrch se 

silami, resp. v případě jejich teoretické rovnováhy při zabití dvanáctihlavého mangase 

pro jistotu předem použije všelijakých úskoků a lstí, aby své vítězství pojistil. Jedinou 

výjimkou z tohoto pravidla tak představuje Geserův zápas s Adžu Mergen, kdy je hrdina 

(nejprve?) poražen. V tomto se tedy Geserovy příběhy výrazně odlišují od citovaného 

zápasu Luu Mergen chána, neboť ten zápasil s jedním z božských tengerů. V tomto 

ohledu také jeho střetnutí s Chadargaa Char Boomon tengerem velmi silně připomíná 

zápas Jákobův z knihy Genesis, neboť oba hrdinové shodně podstupují zkoušku své 
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vůle a odhodlání v souboji s božskou bytostí, o které musí předem vědět, že je svou 

mocí převyšuje. 

Další zajímavou paralelu se světovým eposem pak lze u Luu Mergen chánova 

utkání s tengerem spatřit v tom, že poté, co Chadargaa Char Boomon tenger přijde 

k vědomí, vlídně nazývá hrdinu svým bratrem, byť na něj původně zaútočil s úmyslem 

jej zabít. Velmi podobným způsobem oslovuje po společném zápasu Enkidu Gilgameše, 

ač před tím choval vůči Gilgamešovi velký hněv a oba muži se stanou životními přáteli. 

Z uvedeného je tedy možné učinit závěr, že zobrazení zápasu v epice mongolské 

vykazuje výrazně nižší míru symboliky, než je tomu u klasických eposů světových. 

Důvod této skutečnosti můžeme spatřovat v tom, že zápas byl mezi Mongoly 

praktikován v daleko větší míře, než tomu bylo u nekočovných etnik a jeho funkce 

v běžném životě byla rovněž daleko praktičtěji zaměřena. Na stranu druhou, pokud již 

zápas představuje jakousi významnou zkoušku hrdinova charakteru, pak je popsána 

způsobem velmi se podobajícím obdobným situacím v eposu světovém. 
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5. Mongolský tradiční zápas v současnosti 

 V této kapitole v krátkosti popíši nejvýraznější charakteristiky současného 

tradičního zápasu provozovaného v Mongolsku.
159

 Před zahájením turnaje i před 

každým zápasem zápasníci předvádí „orlí tanec“ deveh (viz obrázky 6 a 7), o jehož 

hlubším symbolickém významu bylo pojednáno v podkapitole 2.2. Vítězný zápasník jej 

pak předvádí též po vyhraném zápase. Deveh před zahájením turnaje vypadá tak, že 

zápasníci se zpravidla nejprve postaví rozkročeni a s nohami pokrčenými v kolenou 

před státní vlajku (při Národním naadamu před devět tradičních mongolských standart), 

přičemž mávají rukama v napodobení pohybu křídel letícího ptáka. Následně se za 

stálého mávání rukama nebo jen s rukama rozpřaženýma otáčí na místě nebo poskakují 

z nohy na nohu či vyklusávají v malých kruzích. Před zápasem navíc zápasník ještě 

předvádí mávání jednou rukou, když se současně druhou rukou opírá o rameno svého 

zasuula, okolo něhož se současně obtáčí v půlkruhu a totéž následně zopakuje s druhou 

rukou v opačném směru. Po zápase pak vítěz běží s rozpřaženýma rukama opět předvést 

deveh před státní vlajku či standartu. 

Kromě orlího tance deveh je výrazným „poznávacím prvkem“ oděv 

mongolských zápasníků. Ten sestává z tradičního krátkého kabátku zodog a šortek 

s´uudag, které oboje jsou vyrobeny z pevné tkaniny červené nebo modré barvy a dále 

z tradiční zápasnické čapky a bot (viz obrázky 6 až 8 a 11). Při zdůvodnění původu 

poněkud nezvyklé podoby kabátku zodog bývá zmiňována legenda, podle které během 

vlády Secen chána zvítězila v jednom zápasnickém turnaji sestra jednoho slavného 

zápasníka v přestrojení za svého bratra, načež aby se podobným případům předešlo, 

ztratil zodog svůj přední díl.
160

 Samozřejmě na podobu zodog existují i jiné názory. 

Např. podle burjatského etnografa D. Cybikdordžijeva, kterého cituje S. Krist, vychází 

podoba kabátku zodog z prapůvodního tradičního způsobu válečnictví a válečné magie 
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 Vnitromongolský tradniční zápas a ojratský buh nooldoon jsou sice chalchskému bo´h podobné co se 
týká vlastního zápasu, nicméně oděv zápasníků je jiný a rovněž tradiční resp. rituální prvky vykazují 
odlišnosti. S ohledem na to, že v případě vnitromongolského bo´h navíc dochází k ovlivňování zápasu 
direktivními zásahy čínských orgánů (k tomu viz poznámka pod čarou č. 32) se proto omezuji na popis té 
fromy bo´h, která je většinově provozována v Mongolské republice. 
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 Sosorbaram 2015, s. 34–35; zdroj bohužel neuvádí dataci onoho příběhu ani jméno konkrétního 

Secen chána (autor měl tedy možná na mysli prvního z této linie chalchských chánů). 
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stepních Mongolů a Burjatů obývajících hranici stepi a lesů, jejichž bojovníci měli 

napodobovat boj predátorů typických pro jimi obývané prostředí. A tak zatímco 

v převážně lesnatém Burjatsku dávní válečníci imitovali kočkovité šelmy, ve stepích 

dnešního Mongolska napodobovali dravé ptáky. V chalchském zápase nošený zodog 

(chránící záda a ruce) tedy poskytuje ochranu proti útoku dravého ptáka (který útočící 

typicky zezadu na horní část těla), ovšem jelikož proti útoku kočkovitých šelem by 

zodog žádnou ochranu nepředstavoval, zápasníci v Burjatsku jej nenosí.
161

 Dalším 

možným vysvětlením minimalistické podoby kabátku je podle Z´. Damdina odhalení 

zápasníkova těla za účelem podání důkazu o jeho síle, obzvláště hrudi a bicepsů.
162

  

Osobně se přikláním spíše k názorům, které minimalistickou podobu kabátku 

zodog přisuzují praktičnosti, tj. aby si zápasníci oděv nepotrhali a současně mohli jeden 

druhého bezpečně uchopit v horní části těla.
163

 Pravděpodobně pávě kvůli technikám 

mongolského zápasu založeným na úchopu soupeře je zodog jedinou součástí 

zápasnického oděvu, který je pro zápasníky povinný v této konkrétní podobě, takže 

zatímco zejména na menších naadamech jsou k vidění zápasníci v běžných kalhotách a 

obuvi a s různými typy pokrývek hlavy, zodog musí mít vždy, i když si jej třeba vypůjčí 

od jiného zápasníka. Na naadamech, kde není účast zápasníků omezena předchozí 

kvalifikací nebo nejnižším nutným colem (tj. zpravidla na naadamech somonní a nižší 

úrovně), bývá totiž často umožněno komukoliv se zápasnického klání zúčastnit (třeba i 

cizincům), neboť tradičně je účast v turnaji chápána jako demonstrace chrabrosti a 

osobní odvahy a tato by měla být umožněna každému. 

Poražený zápasník si po zápase přední šňůrku svého zodog rozváže a na znamení 

toho, že přijímá porážku, projde pod zdviženou paží vítěze, který ho zpravidla lehce 

plácne po zádech či hýždích. Pravděpodobně i z toho důvodu se v chalchštině spojení 
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 Ostatně i v jiných zápasnických disciplínách je oděv zápasníků podřízen povoleným či nepovoleným 
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úchop za pás. Je třeba ovšem přiznat, že absence předního dílu kabátku zodog se tímto způsobem 
vysvětlit nedá. 
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„zodog tailah“ (tj. „rozvázat zodog“) používá jako obecný výraz pro zápasníkovo 

rozhodnutí ukončit aktivní kariéru.
164

 

Velmi důležitou součástí oděvu zápasníka (resp. z hlediska symboliky a 

zápasnických rituálů nejdůležitější součástí) je zápasnická čapka z´anz´iin malgai, pro 

kterou se ovšem užívá zpravidla pouze obecného výrazu pro pokrývku hlavy malgai 

(viz obrázky 9 a 10). Pokrývka hlavy je pro zápasníka taktéž povinnou součástí oděvu, 

nicméně na rozdíl od zodog je na menších naadamech k vidění i to, že zápasník, který 

nemá vlastní z´anz´iin malgai, použije běžný klobouk či dokonce kšiltovku (často také 

vypůjčené), což ovšem nic nemění na tom, jakým způsobem je i s takovou pokrývkou 

hlavy během zápasu nakládáno. 

Pokrývka hlavy je v mongolském folklóru obecně velmi důležitou součástí 

oděvu každého muže a mělo by se s ní proto vždy zacházet s úctou, např. by neměla být 

pokládána či dokonce pohazována na zem a v jurtě bývá odkládána na čestné místo 

naproti dveřím. Autoři knihy Mongol u´ndesnii bo´h to zdůvodňují tím, že pokrývka 

hlavy je asociována s hlavou jako takovou, v níž se nacházejí nejdůležitější smyslové 

orgány, k jejichž ochraně čapka mj. slouží a je ctěna jako přilba baatara
165

 (v kontextu 

mongolského zápasu je ovšem obojí opět nutné chápat zejména v symbolické rovině). 

Z toho důvodu také zasuul každému zápasníkovi před zápasem čapku sejme a nasadí 

mu ji na hlavu až po zápase – vítězi ihned poté, co provede spontánní pozápasový 

deveh, poraženému pak teprve poté, co projde pod rukou vítěze. Důvod je opět velmi 

praktický ve vztahu k úctě chované k čapce, neboť takto se zamezí tomu, aby se čapka 

umazala od prachu a nečistot na zemi nebo byla zápasníky během utkání dokonce 

pošlapána, a aby ji vítěz nešťastně nesrazil poraženému z hlavy, když ten prochází pod 

jeho rukou. Zápasníci si čapku ostatně před zápasem sami nesundávají a po zápase 

nenasazují – to vše činí zasuul, na jehož ruce během zápasu čapka bezpečně položena 

spočívá.  

Dalším a tentokráte již „ryze zápasnickým“ důvodem významu čapky je to, že 

v týlové části čapky mají zápasníci s určitými získanými úspěchy přišitou dvojitou 

širokou červenou stuhu zalaa, na kterou jsou zlatou nití vyšívány krokve, jejichž počet a 
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šířka se zvyšují s dosaženým počtem turnajových vítězství. Čapka tak slouží k jasně 

viditelné demonstraci zápasníkových úspěchů a jeho „technické úrovně,“ což je možné 

srovnat např. s barevným odlišením opasků obi pro různé technické stupně cvičenců 

některých modernějších japonských bojových umění.
166

 Mladší resp. méně úspěšní 

zápasníci však zalaa k čapce přišitu mít nemusí. 

Jak vyplývá z předchozího textu, významnou úlohu v mongolském zápase 

zastává zasuul, tj. jakýsi zápasnický sekundant (jak je tento výraz také překládán), který 

ovšem v průběhu vlastního zápasu kromě péče o zápasníkovu čapku plní také úlohu 

rozhodčího,
167

 neboť dohlíží na čistotu zápasu a v případě potřeby rozhoduje se svým 

kolegou o tom, který ze zápasníků upadl na zem jako první (což často bývá velmi 

těsné). Někdy také přeruší na chvíli zápas v případě drobného zdravotního problému na 

straně některého ze zápasníků či z důvodu úpravy zápasníkova oděvu (typicky 

rozvázaný či výrazně posunutý zodog). Pro každý turnaj je k dispozici více zasuulů a 

jejich počtem je fakticky limitován počet zápasů, které mohou na turnaji současně 

probíhat (každému zápasnickému utkání jsou přítomni dva zasuulové, každý pro 

jednoho zápasníka, ačkoliv na větších naadamech to neplatí pro úvodní kola, kdy je 

zápasníků ještě velmi mnoho
168

). Podle Damdina je pozice zasuula starobylého původu, 

když tradičně šlo o starého muže s dlouhými bílými vlasy zosobňujícího moudrost, 

který musel vždy nosit tradiční mongolský oděv.
169

 I v současnosti zasuulové nosí 

výlučně mongolský dél v různých odstínech červené a modré barvy, tradiční opasek, 

obuv a stejně jako samotní zápasníci z´anz´iin malgai (viz obrázek 7). Od r. 1990 platí, 

že zasuulové západní strany nosí červené či červenohnědé dély a zasuulové východní 

strany modré dély.
170

 Úlohou zasuula na turnajích by teoreticky mělo být též formální 

                                                           
166

 Tuto tradici měl zavést Džigoro Kanó, tvůrce zápasnického stylu džúdó. I v tradičnějších formách 
japonských bojových umění se ovšem k odlišení technické úrovně používá oděvu – např. v sumó nosí 
jokozuna přes své mavaši při ceremoniálních příležitostech typický těžký splétaný provaz tsuna mající 
vpředu přišité pruhy látky ve tvaru klikatého blesku, zatímco v kendó prý dříve označoval technický 
stupeň šermíře počet přehybů v přední části kalhotové sukně hakama. 

167
 Ostatně název této pozice je odvozen z mongolského slova zasah, „opravovat“ tj. slovo zasuul by bylo 

možné přeložit jako „ten, který opravuje / zasahuje do zápasu.“ 

168
 Národního naadamu se účastní 512 a v některých případech i 1024 zápasníků. 

169
 Damdin, Z´., 1966. Mongol bo´h in Rhode 2009, s. 96. 

170
 Rhode 2009, s. 97. 
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představení zápasníka obecenstvu, ačkoliv v praxi se to týká pouze zápasů od určitého 

kola výš a na menších turnajích lokálního významu toto nemusí být dodržováno vůbec. 

Turnaje bývají organizovány tak, že zápasníci jsou párováni do dvojic podle 

colů tak, že nejvýše postavený zápasí s nejníže postaveným atd., ovšem před některými 

koly jsou zápasníci rozděleni podle colů na dvě poloviny a zápasníci s vyššími coly si 

vybírají své soupeře z druhé skupiny. V chalchštině je pro toto pravidlo používán výraz 

bo´hiin am, resp. spojení bo´h / bo´hiig amlah („vybrati si / vyzvat zápasníka“), které 

označuje vybrání si soupeře pro zápas. Vybírající zápasníci jsou označovaní slovem 

ugtuul, kdežto vybíraní zápasníci výrazem amnii bo´h či častěji prostě jen am. 

Cílem je v zápase srazit soupeře na zem, resp. přinutit jej k tomu, aby se dotkl 

země jinou částí těla než chodidlem. Samotné zápasnické utkání je typické tím, že 

v něm není žádný časový limit, pročež jsou poměrně běžná utkání, která trvají i několik 

desítek minut. To samozřejmě samo o sobě zvyšuje nároky na fyzickou kondici 

zápasníků, neboť pokud na sebe narazí dva vyrovnaní soupeři, rozhoduje často 

schopnost dříve oponenta vyčerpat. Z toho důvodu si také zkušení zápasníci volí za 

soupeře slabší a méně zkušené zápasníky, které dle svých předpokladů rychle a snadno 

porazí a ušetří tak síly na pozdější rozhodující kola.  

V chalchském bo´h není zápasiště teoreticky nijak omezeno, ovšem vzhledem 

k tomu, že s výjimkou finále probíhá v rámci každého kola naadamových turnajů více 

zápasů současně a prakticky je zápasiště vymezeno kruhem přihlížejících diváků či 

plochou stadionu, tak zejména v prvních kolech občas zasuulové přeruší zápas 

v momentě, kdy se dvě zápasící dvojice k sobě příliš přiblíží a odvedou zápasníky do 

bezpečné vzdálenosti. Na naadamech se zápasí venku pod širým nebem, kde dopady na 

zem nejsou krom travního porostu ničím zmírňovány a nijak zvlášť komfortní 

podmínky nemají mongolští zápasníci v tomto směru ani při halových turnajích, kde 

zápasiště pokrývá většinou jen nepříliš silný koberec. 

Používaných technik zná mongolský zápas velmi širokou škálu a zjednodušeně 

řečeno se smí používat veškeré druhy úchopů, přehozů, podtržení a podrážení rukama i 

nohama (ovšem techniky rukou bývají používány přece jenom více). Utkání většinou 

probíhá tak, že zápasníci po většinu času setrvávají ve volnějším klinči, kdy se v 

předklonu vzájemně drží za zodog a v různých intervalech zkouší soupeře rozhýbat 

nebo rovnou strhnout na zem, při čemž někdy taktéž zkouší pevnost soupeřova postoje a 
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jeho rovnováhu útoky nohou do oblasti kotníků. Velmi často se také stává, že zápasníci 

po dlouhou dobu jenom stojí naproti sobě, aniž by se vzájemně drželi, naznačují pohyby 

rukou a sledují reakci soupeře. Tato pro mongolský zápas typická určitá rozvláčnost 

však souvisí právě s absencí časového limitu, kdy důvodem je někdy prostá potřeba 

zápasníků popadnout dech. Z popsané „vyčkávací fáze“ jsou však zápasníci schopni ve 

vhodný moment přejít do bleskově rychlých útoků, kdy se např. silnější zápasník těsně 

přimkne k soupeři a změní úchop tak, že místo zodog soupeře popadne za s´uudag, 

zvedne jej do vzduchu a hodí na zem. Menší soupeři se pak snaží využít váhu svého 

soka proti němu, roztočením jej vyvést z rovnováhy a srazit na zem. Při těsném klinči 

jsou také daleko častěji používány techniky nohou, kterými jsou šikovní zápasníci 

schopni situaci, která se pro ně nevyvíjí dobře, zvrátit během okamžiku ve svůj 

prospěch. Nejsou samozřejmě povoleny údery a zákeřné techniky jako např. útoky do 

slabin a k vidění nebývá ani škrcení resp. obecně držení soupeřova krku a útoky na 

končetiny podobné těm v džúdó či řecko-římském zápasu, neboť na rozdíl od těchto 

stylů bo´h nezná boj na zemi, ve kterém by bylo třeba soupeře znehybnit, či jej přinutit 

signálem zápas vzdát. 

Závěrem této kapitoly se ještě zmíním o zápasnických colech, což – jak již bylo 

řečeno – je označení zápasníkova titulu, nebo jakási jeho hodnost či „technický stupeň.“ 

Tradice udělování zápasnických colů je velmi dlouhá (o některých dílčích aspektech se 

krátce zmiňuji v předchozích kapitolách) a často na první pohled nepřehledná, neboť 

pravidla pro získání stejných titulů se zejména od počátku 20. století několikrát změnila. 

Popsat historii zápasnických colů ve vší komplexitě i s jejich „přívlastky“ c´imeg by 

proto vydalo na samostatnou práci a z toho důvodu se zde se omezuji pouze na stručný 

popis současných základních colů. 

Historicky jsou pro zápasnické coly používána jména silných zvířat. 

Rozlišovány jsou pak v základu podle toho, zda jde o tituly získané na turnajích 

somonních, ajmačních či státních. Tak například col zaan (slon) je udělován na všech 

zmíněných typech naadamů, ovšem zatímco titul sumiin zaan označuje vítěze 

somonních naadamů, tak titul aimgiin zaan již označuje „pouze“ poraženého finalistu 

ajmačního naadamu a titul ulsiin zaan poražené semifinalisty běžného Národního 
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naadamu.
171

 Vítěz ajmačního naadamu a zpravidla též vítěz Národního naadamu 

získávají titul aimgiin arslan resp. ulsiin arslan (ajmační resp. Národní lev).
172

 Dalšími 

coly udělovanými shodně na turnajích ajmačních i na Národním naadamu jsou v řazení 

od titulu zaan sestupně harcaga (jestřáb) udělovaný za šest turnajových vítězství a 

nac´in (sokol) udělovaný za pět turnajových vítězství. Na Národním naadamu je krom 

toho udělován za osm vítězství ještě titul garid (Garuda) označující posvátného ptáka 

hinduismu a buddhismu. Na první pohled možná překvapivě mezi coly nefiguruje (a 

historicky pokud je mi známo ani nikdy nefiguroval) vlk. Je ovšem třeba si uvědomit, že 

vztah Mongolů k tomuto typickému stepnímu predátorovi je značně problematický, kdy 

na jedné straně je vlk velmi respektován a spatřit jej je pokládáno za velké štěstí, avšak 

současně je také nenáviděn jako ohrožení pro dobytek a v mongolském folklóru se 

s ním i jen s jeho jménem pojí řada tabu.
173

  

A konečně nejvyšším titulem, který je udělován výlučně v rámci Národních 

naadamů, je col avarga (doslova „obr,“ v přeneseném významu „šampión, mistr,“ či 

obecně vítěz sportovního turnaje) a zápasník získá první stupeň tohoto colu (ulsiin 

avarga, tj. Národní mistr) za své celkově druhé vítězství na běžném Národním 

naadamu, či za první vítězství v Národním naadamu, kterého se účastní 1024 zápasníků 

(tj. získá jej také zápasník, který v rámci jednoho Národního naadamu dosáhne deseti 

vítězství). Za další turnajový primát obdrží ulsiin avarga titul daian avarga („úplný“ 

mistr) a daian avarga za další vyhraný turnaj dosáhne nejvyššího možného colu dahan 

avarga (posvátný, výjimečný mistr). Jistou dobu též existoval titul dalai avarga (velký, 

obrovský mistr
174

), tehdy druhý stupeň tohoto colu, který byl ovšem před časem zrušen 

a několika zápasníkům pak byly v návaznosti na to v roce 2014 administrativně 

výnosem mongolského prezidenta přiznány vyšší coly v souladu s počty jejich 

turnajových vítězství. 

                                                           
171

 Přesněji řečeno je tento titul vyhrazen pro zápasníky, kteří v rámci jakéhokoliv jednoho Národního 
naadamu dosáhnou sedmi vítězství, neboť některých Národních naadamů pořádaných v různých 
jubilejních či jinak významných letech se účastní dvojnásobný počet zápasníků (tj. nikoliv 512, ale 1024) 
a je v nich tedy o jedno kolo více. 

172
 Ulsiin arslan je přesně řečeno titul pro vítěze devíti zápasů v rámci jednoho Národního naadamu, což 

je v případě účasti 512ti zápasníků vždy vítěz celého turnaje. 

173
 K tomu viz např. Oberfalzerová 2006, s. 70-71. 

174
 Slovo dalai znamená v chalchštině doslova „moře“ či „oceán,“ ale v přeneseném významu se užívá 

i pro označení něčeho stejně velkého (jako je tomu např. v případě titulu dalajláma). 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo podat stručné vysvětlení historických příčin toho, proč se 

v Mongolsku v současnosti těší zápas tak vysoké popularitě. Tyto příčiny mají přitom 

velmi hluboké kořeny a jsou velmi těsně spjaty se způsobem života stepních kočovníků 

a v neposlední řadě též s vírou Mongolů a utvářením jejich současné národní identity. 

Téma jsem se snažil zpracovat co možná nejkomplexněji, byť za cenu toho, že v rámci 

formátu bakalářské práce jsem nemohl některé dílčí aspekty rozvést do větší hloubky. 

Pokud bych měl nyní co nejstručněji obsah práce shrnout, pak nejstarší počátky 

současného mongolského tradičního zápasu bo´h sahají hluboko do minulosti. 

Konkrétně do dob, kdy byli pravěcí lovci nuceni lovit zvěř či se bránit predátorům 

holýma rukama, o čemž svědčí četné jeskynní a skalní malby a petroglyfy. Způsob 

získávání obživy byl posléze transformován v lidové oslavy a ruku v ruce s tím taktéž 

přetaven v praktiky rituálního a náboženského charakteru. Tento aspekt přetrval i poté, 

co tradiční šamanskou víru vytlačil buddhismus, resp. byl novou vírou převzat a zasazen 

do nového kontextu. Jelikož však souvisí především s obdobím, kdy se prapředci 

dnešních Mongolů živili jako lesní lovci, je v současnosti již mnohem méně vnímaný. 

V současné době jsou ve vztahu k historii zápasu zmiňovány především 

souvislosti spojené se životem kočovných pastevců, kdy historicky bezprecedentní 

militarizace společenstev stepních kočovníků vedla k tomu, že každý muž byl de facto 

vojákem, a aby přežil nejen on sám, ale celý jeho kmen, potřeboval naprosto nezbytně 

disponovat obratností a fyzickou silou. Ta se v této době stala také dominantním 

atributem charakterizujícím mužnost a mužskou krásu jako takovou. S kočovnickým 

životem spojená vysoká mobilita stepních národů pak vedla mimo jiné k tomu, že 

prapředkové dnešních Mongolů resp. ještě nemongolské národy obývající mongolskou 

náhorní plošinu šířili tradici praktikování zápasu daleko za hranice dnešního 

Mongolska. Sami potom naopak v rámci obrovského prostoru „tavícího kotle“ 

pontokaspických a asijských stepí do své tradice zápasu bo´h převzali mnoho ze 

zápasnických tradic jiných národů (prostřednictvím Skytů pravděpodobně též 

z antického zápasu řeckého). 
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Z kočovného způsobu života také vycházel charakter původních lidových oslav, 

naadamů, jejichž současná podoba se začala formovat nejpozději v období Siung-nu, a 

které by z dnešního pohledu bylo možné označit za jakási národní vojenská cvičení 

resp. soutěže v klasických disciplínách stepního válečnictví, tj. v jízdě na koni, 

lukostřelbě a zápase. Jakkoli si tento charakter naadamy uchovaly po velmi dlouhou 

dobu, získaly po příchodu buddhismu rovněž charakter výrazně náboženský a byly 

pořádány přímo mongolskými bogdgegény a významnými převtělenci. V době 

mandžuské nadvlády pak naadamy představovaly prakticky jedinou událost, během 

které se setkávala vládnoucí společenská elita celé Chalchy a jako takové jsou proto 

naadamy spojené rovněž s utvářením současné chalchské národní identity. K tomu také 

výrazně přispěla skutečnost, že na počátku minulého století naadamy přímo sloužily 

jako příležitost pro skrytá rokování o nezávislosti na císařské Číně. Tradice pořádání 

lokálních naadamů jako náboženských slavností k uctívání kultů hor, které byly 

původně pořádané kláštery, přetrvala na úrovni somonů a bagů dodnes. Daleko 

nejvýznamnější je ovšem celostátní naadam, který se pod různými názvy pořádá již 

dlouhá staletí a který představuje  jednu ze skutečně původních mongolských 

společenských událostí. 

V současnosti je velký Národní naadam společně s oslavami nového roku 

cagaan sar nejvýznamnějším mongolským svátkem a v rámci obou těchto svátků jsou 

taktéž pořádány nejvýznamnější zápasnické turnaje, z nichž ten naadamový představuje 

ten zcela nejvýznamnější a vítězství v tomto turnaji je věcí obrovské společenské 

prestiže a vstupním lístkem do nejvyšších pater mongolské společnosti. 

Mongolský tradiční zápas bo´h a jeho obrovská popularita mezi Mongoly přitom 

alespoň doposud úspěšně odolává veškerým změnám a transformacím, kterými moderní 

Mongolsko prochází. Zejména v posledních sto letech přitom šlo o změny naprosto 

zásadního charakteru. Je přitom až zarážející, že tradicí masového praktikování zápasu 

bo´h zjevně nedokáže otřást ani současná překotná urbanizace a rychlý ústup od 

tradičního způsobu života, jehož byl bo´h vždy integrální a neodmyslitelnou součástí. 

Jako takový proto představuje nepochybně jeden z nosných pilířů současné mongolské 

národní identity, který svými základy jako jeden z mála sahá až do prapočátků lidských 

dějin v této části světa a je unikátní v tom, že přesahuje do mnoha oblastí tradičního 

mongolského života a kultury. A to je, domnívám se, také základní příčinou toho, proč 
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si tradiční zápas bo´h udržuje tak vysokou popularitu i v dnešní moderní době, přičemž 

nic nenaznačuje, že by se na tom mělo v nejbližších letech cokoliv změnit. 

V rámci této práce jsem se snažil objasnit nejstarší historické a kulturní příčiny 

popularity zápasu v současném Mongolsku. Úmyslně jsem se přitom zaměřil na genezi 

mongolské zápasnické tradice s ohledem na možné vlivy nemongolských etnik, zejména 

Skytů a Siung-nuů. Důvodem je to, že téma historických kořenů mongolského 

tradičního zápasu je velmi málo zpracované, když mongolské prameny v podstatě pouze 

stručně konstatují návaznost na Siung-nu a práce západních autorů bývají obvykle 

psány z pohledu čistě etnografického.
175

 V tomto směru proto též vidím velký prostor 

pro další výzkum, a to zejména o konkrétním rozsahu vlivu zápasnické tradice Skytů. 

Velmi málo nebo vůbec nic je v tomto směru uváděno též o národech obývajících 

dnešní Mongolsko v mezidobí od konce éry Siung-nu do příchodu Mongolů. I toto 

období zápasnické historie proto skýtá velký prostor pro další zkoumání. 

Krom uvedeného jsem se zejména ve 2. kapitole práce zaměřil na vztah zápasu a 

tradičního způsobu života eurasijských kočovníků, kdy jsem se snažil akcentovat roli 

zápasu jako podstatného prvku tradičního stepního válečnictví (zejména ve vazbě na 

jízdní lukostřelbu). Toto opět vnímám jako téma, které je velmi málo zpracováváno, 

neboť práce o naadamu, které jsem měl možnost prostudovat, jsou spíše charakteru 

deskriptivního, neanalyzují propojení všech jeho tří disciplín a nepodávají tak 

komplexní odpověď na otázku, proč naadamové soutěže sestávají právě z lukostřelby, 

jízdy na koni a zápasu. I zde se tedy dle mého soudu nabízí značný prostor pro další 

výzkum. A v neposlední řadě se v této práci snažím též podat některé důkazy o 

privilegovaném postavení zápasníků a siláků ve středověké kočovnické a mongolské 

společnosti, a to na základě historických a etymologických údajů, které dle mého názoru 

opět přímo souvisí se současnou popularitou zápasu v Mongolsku.  

                                                           
175

 Uvedené kontrastuje například s pokrytím obdobného tématu zejména u japonských, čínských, ale 
též evropských bojových umění, o jejichž historii existuje velké množství podrobně zpracovaných 
publikací. 
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8. Obrazová příloha 

 
Obrázek 1: Plaketa s motivem zápasníků ze Šen-si (zdroj: Buyandelger a) [online]). 

 

 

 
 
 
 

 
Obrázek 2: Plaketa s motivem zápasníků ze Šen-si (zdroj: Christopoulos 2015). 
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Obrázek 3: Detail zápasníků z předchozího motivu (zdroj: https://cz.pinterest.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4: Bronzový plíšek zobrazující Herakla zápasícího s nemejským lvem nalezený 

v Čertomlycké mohyle (zdroj: Jacobson 1995). 

https://cz.pinterest.com/
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Obrázek 5: Bronzový plíšek zobrazující muže zápasícího s gryfem nalezený 

v Čertomlycké mohyle (zdroj: Jacobson 1995). 

 
Obrázek 6: Tanec deveh, Charchorinský somonní naadam 2017 (zdroj: autor). 
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Obrázek 7: Mongolští zápasníci předvádějící deveh před zápasem a dvojice zasuulů, 

Charchorinský somonní naadam 2017 (zdroj: autor). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 8: Mongolští zápasníci, Charchorinský somonní naadam 2017 (zdroj: autor). 
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Obrázek 9: Z´anz´iin malgai bývalého zápasníka se stuhou zalaa s výšivkami, 

Charchorinský somonní naadam 2017 (zdroj: autor). 
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Obrázek 10: Z´anz´iin malgai bývalého zápasníka se stuhou zalaa s výšivkami, 

Charchorinský somonní naadam 2017 (zdroj: autor). 
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Obrázek 11: Vítěz naadamu, Charchorinský somonní naadam 2017 (zdroj: autor). 


