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ABSTRAKT 

 

Název:  Charakteristika a vývoj bojového sportu Sambo 

 

Cíl práce: Charakterizovat sambo a jeho vývoj ve světě a v České Republice, poukázat 

na rozdíly mezi sporty sambo a judo. Seznámit veřejnost s tímto sportem tak, aby se 

orientovala v pravidlech, literatuře, historii, osobnostech a organizacích.  

 

Metody: Metodou byl sběr informací studiem dostupné  literatury, rozhovory a osobní 

sdělení trenérů i zástupců federace sambo České republiky, Slovenska a Ruska.  

 

Výsledky: Bylo zjištěno jaká je situace u nás i ve světe v literatuře a organizacích 

zapojených do samba, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými druhy sambo a judem. 

Pravidla a podmínky byly vysvětleny tak, aby každý, kdo si přečte tuto práci, se v tomto 

sportu dokázal orientovat.  

 

Klíčová slova: sambo, sportovní sambo, combat sambo, judo 

  

 



 
 

        

ABSTRACT 

Name:  Characteristics and Development of Combat Sport Sambo  

 

Objective of the work:  Characterize sambo and its development in the world and the 

Czech Republic, to point out the differences between sambo and judo. Acquaint the 

public with this sport, so they gain knowledge of the rules, literature, history, 

personalities and organizations. 

 

Methods: The method of collecting information was studying literature, interviews and 

personal communication trainers and representatives of the Czech sambo federation, 

also Slovakian and Russian sambo representatives. 

 

Results: In the course of writing this thesis, we have learned more about the situation of 

sambo in our country and in the world of literature, sambo organizations and the 

differences between different types of sambo and judo. We have explained the main 

rules, so that everyone reading this thesis can understand the sport and gain basic 

knowledge of it.  

 

Key words: sambo, sports sambo, combat sambo, judo 
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Seznam použitých symbolů a zkratek  

 

FIAS - Fédération Internationale Amateur de SAMBO 

WADA - World Anti-Dote Agency  

WMAA - World Martial Arts  

EFS – Evropská federace Sambo 

FILA - Mezinárodní federace amatérských zápasníků  

TAFISA - Trim a Fitness International 

MS – Mistrovství světa 

MMA  - Mixed Martial Arts 

MOV – Mezinárodní olympijský výbor 

 

 

 



 
 

 10        

1 Úvod 

 

Téma své závěrečné diplomové práce jsem si zvolil na základě svých znalostí a 

zkušeností souvisejících s judem a sambem. Byl jsem několik let aktivní zápasník a člen 

reprezentačního družstva a člen představenstva Sambo Federace České Republiky. 

Proto jsem nemusel dlouho váhat nad volbou tématu. Bylo jisté, že se bude jednat o 

tento ne zcela u nás známý sport. Rád bych svou prací zviditelnil tento sport pro širší 

veřejnost, popsal historii, vývoj i trnitou cestu do České republiky. Jsem si vědom, že 

tento sport je u nás v podstatě stále v začátcích, neboť se s ním začalo teprve před 

několika lety a jeho cesta na žebříčku oblíbenosti sportů bude ještě nějaký čas trvat.  

Nechci se zabývat jednotlivými technikami, které jsou zpracovány v odborných 

publikacích, ale položit základní kámen charakteristiky celého samba pro veřejnost, tak 

aby se dokázala v tomto sportu orientovat, a ještě lépe, vzbudit zájem veřejnosti o tento 

sport. Každá sportovní událost, ať je to mistrovství světa, mistrovství Evropy (ME) 

samba je pro diváka lákavou podívanou.  
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2 Současný stav bádání 
 

Výběr literatury, která se zabývá bojovým sportem sambo, je velmi omezený, a to nejen 

v České republice, ale i v Evropě a USA.  

V českém jazyce nevyšla žádná kompletní literatura o tomto sportu. První knihy, které 

na tento sport upozornily, byly z bývalého Sovětského svazu. Jednou z prvních byla od 

A.A. Charlampieva s názvem Bo´rba sambo s neurčitým datem vydání, tento výtisk je 

k nahlédnutí, nikoliv ale k zapůjčení v Národní knihovně v Praze. Stejně je na tom i 

kniha z roku 1948 od téhož autora s názvem Pravidla sebeobrany, která se zaměřuje na 

sebeobranu všeobecně. V 60. a 70. letech napsal několik knih o sebeobraně i slovenský 

autor Vojtěch L. Levský. Několik informací o technikách samba zmínil ve své knize 

Učebnice sebeobrany pro každého z roku 1992 a v knize z roku 2006 s názvem Nebojte 

se bránit, Zdeněk Náchodský.  

Ani v jiných zemích není situace s odbornou literaturou lepší. Nejvíce dostupných 

informací a literatury o tomto sportu je pochopitelně v Rusku, kde vyšlo několik 

zajímavých a podrobných knih o tomto sportu. V této práci bylo hodně čerpáno z knih 

zapůjčených z Ruské Sambo federace. Jsou to například: Неизвестное самбо (obr. č. 

1), kde je popsaná historie a techniky sebeobrany.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Obr.č.1 Kniha Неизвестное самбо, foto: Radim Chmelka 
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Další knihou je Cамозащиты и нападения без оружия (obr. č. 2), v překladu 

„Sebeobrana u napadení beze zbraně“, jejíž autorem je velký propagátor a tvůrce 

Sambo A.A. Харлампиев. Kniha popisuje historii a techniky hodů a pák na ruce a 

nohy. Bohužel v knize jsou na dnešní dobu velmi staré nekvalitní fotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2 Kniha Cамозащиты и нападения без оружия foto: Radim Chmelka 

V Knize (obr. č.3) СAMВO НАСТОЛЬНАЯ КНИГА БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ je 

podrobně popsána historie. Z technik je zaměřená převážně na hody. Je ilustrovaná, tak 

aby oslovila i mladší začínající sportovce.  

 

Obr.č.3 Kniha СAMВO НАСТОЛЬНАЯ КНИГА БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ foto : Radim Chmelka 
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Podle dostupných informací z webových stránek Americké Sambo Asociace (The 

American Sambo Association) vyšly v USA dvě knihy o sambu, které měly velmi 

pozitivní ohlas od sportovců a kritiků. První z nich je kniha Sambo Wrestling, jejíž 

autor je Reilly Bodycomb. Sambo Wrestling je první kniha v angličtině, která řeší 

pravidla a základní techniky ve sportovním sambu. Kniha (obr. č. 4) je doplněna 

kvalitními fotografiemi technik a chvatů.  

 

 

 

 

 

                                     

Obr.č.4 Kniha Sambo Wrestling (American Sambo Asociation, 2013) 

Sám autor je členem reprezentačního týmu a zlatý medailista z Dutch Sambo Open 

Championships 2011 a bronzový v roce 2010 na USA Sambo Open 

2012 na British Open Championships. (Combat Sambo Leg Attacks, 2013) 

Druhou knihou v angličtině je COMBAT SAMBO Leg Attacks od autora Ingera 

Schoelkpfa. Kniha je přehledem zámků a pák na nohy. V knize (obr. č. 5) jsou černobílé 

fotografie pořízené během jednoho semináře zaměřeného právě na páky a zámky na 

nohy. 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 5 Kniha COMBAT SAMBO Leg Attacks (American Sambo Asociation, 2013) 
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V USA jsou dostupné informace i v časopisech zabývajících se bojovými sporty, 

převážně MMA, který je tam velmi populární. Jedním z takových časopisů je například 

Fighters Only. (American Sambo Association, 2013) 

V České republice se situace nezlepšila, základní informace jsou dostupné pouze ze 

zahraniční literatury a to převážné v ruském jazyce. Ne mnoho informací můžeme 

získat také v časopisech vycházejících u nás, jako je například časopis Bojová umění. 

Dalším zdrojem informací jsou internetové zdroje sambo federací z celého světa a 

dalších svazů nebo oddílů zabývajících se bojovými sporty. Nejvíce informací o tomto 

sportu a aktuálním dění, je na webových stránkách organizací FIAS a ESF. 
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3 Cíle a úkoly práce 

 

3.1 Cíle práce 

 

1. Cílem diplomové práce je shrnout všechny dostupné poznatky a informace o 

bojovém sportu sambo. 

2. Zhodnotit rozdíly mezi sambem a judem. 

3. Za pomoci již existujících materiálů a odborného vedení trenéra samba, sestavení 

práce, která seznámí čtenáře s bojovým sportem sambo.  

 

3.2 Úkoly práce 

 

a. Shrnutí teoretických poznatků o dané problematice. 

b.   Charakteristika samba, druhy samba a jeho vývoj. 

c. Selekce materiálů a konzultace získaných informací s odborníkem. 

d. Sestavení přehledu teoretických poznatků o sambu. 

e. Vyjádření získaných dat v přehledných tabulkách a grafech. 

f. Vytvoření fotografické dokumentace. 

g. Převedení práce do elektronické podoby. 

 

 

3.3 Metody  

 

Metodou byl sběr informací studiem dostupné literatury, rozhovory a osobní sdělení 

trenérů i zástupců federace sambo České republiky, Slovenska a Ruska.  
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4 Teoretická východiska práce  

 

4.1 Charakteristika samba  
 

Sambo, stejně jako ostatní sporty, můžeme definovat jako soutěživou činnost, kde cílem 

je překonávat soupeře v rámci povolených pravidel. Proto, abychom soupeře překonali, 

musíme k tomu mít řadu předpokladů. Jsou to pohybové zkušenosti, získané 

dovednosti, ale stejně tak i vrozené schopnosti. Tento bojový sport je náročný na 

jednotlivé pohybové schopnosti, klade velký důraz na koordinaci, flexibilitu, silové, 

rychlostní ale i vytrvalostní schopnosti. K úspěchu je zapotřebí všechny tyto činnosti 

ovládat a umět je využít v daný čas.  

 

Samotný název je složenina počátečních písmen ruských slov, která znamenají 

sebeobrana beze zbraně. Rusky самооборона без оружия (Levský, 1969). Jedná se o 

ruský bojový sport spojující mnoho zápasnických technik, jako jsou přehozy, sevření, 

páky či zámek. Dochází k přímému kontaktu se soupeřem na kruhovém zápasišti 

vytvořeného z tatami nebo jiného podobného materiálu. sambo se dělí na sportovní a 

bojové tzv. combat sambo.  

 

V roce 1966 Mezinárodní federace amatérských zápasníků (FILA) rozhodla o přijetí 

samba mezi úpolové disciplíny. (Eurosambo, 2013) 

 

4.1.1 Sportovní sambo 

Svým pojetím je podobné judu, vale tudu, či jiu jitsu, avšak s odlišnými pravidly a 

oblečením. Oproti judu jsou zde povolené některé chvaty jako například zámek nohy a 

naopak je v sambu zakázáno škrcení. (Sambo-federace, 2011) 

 

 

4.1.2. Combat sambo 

Nebo-li bojové sambo, jehož základem je sportovní sambo, ve kterém jsou povoleny 

navíc i údery pěstí a kopy. Povinné jsou chrániče na zuby, přilba a rukavice. V podstatě 

jde o skloubení mnoha bojových umění, sebeobrany a boje muže proti muži a v praxi 

účinného boje zblízka, které jako první začali používat sovětské speciální jednotky tzv. 
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Specnaz. Po té se začalo rozšiřovat i do dalších složek armády a jiných ozbrojených 

útvarů. Moderní bojové sambo zahrnuje prvky juda, karate, boxu a mnoha dalších 

bojových sportů. Celkově je do systému zahrnuto více než 52 bojových stylů. Je 

považován za jeden z nejlepších systémů přípravy pro pracovníky silových a 

ozbrojených složek.(Sambo federace, 2011)                               

 

4.2 Historie samba  

 

Na počátku historie byl ruský profesor Oshchepkov, který cestoval po zemích bývalého 

sovětského svazu, Japonsku, Koreji i Číně.  Byl držitel druhého Danu v judo (v té době, 

to byl úspěch opravdu jedinečný pro sportovce, který nebyl Japonec), byl 

vynikající trenér a zakladatel komplexního programu pro hand-to-hand boji. Věnoval 

celý svůj život výběru a výzkumu manévrů bojových umění. Do roku 1925 pobýval 

v Japonsku, Británii a v Číně. Po svém návratu měl spor se Spiridonovem o 

pojmenování nového bojového juda. V roce 1917 využil svých znalostí a zkušeností a 

rozvinul úpolový sport, který kombinoval různé národní a asijské sporty. Jako první 

vypracoval příručku k boji muže proti muži, uvedl ruskou terminologii, představil 

základní pravidla a prováděl školení školitelů v sebeobraně. 

 

Za dalšího tvůrce ruského bojového umění je považován jeden z největších mistrů jiu-

jitsu v Rusku ve dvacátých letech 20. století Spiridonov. Byl to ruský vojenský 

důstojník, který vytvořil v roce 1923 vlastní systém obrany proti útokům beze zbraně a 

se zbraní. Podporoval nový styl jednotlivých bojových sportů, pořádal mnoho 

přednášek a praktických představení. Další mistři bojových umění jako Golkovski a 

Vasilev (Český svaz sambo, 2011) se především zasloužili o vznik prvního sportovního 

klubu Dynamo v Moskvě, zaměřeného na nezávislý druh boje. Spiridonov začal 

s výukou bojového systému a ostatní se věnovali sportovní sekci. Díky Spiridonovi bylo 

sambo oblíbené i u NKVD (Narodnyj komissariat vnutrennich děl) což v překladu 

znamená lidový komisariát vnitřních záležitostí. V podstatě se jednalo o rozvědku a 

kontrarozvědku. Spiridonov hodně využíval zkušenosti ze Střední Asie a i z tibetských 

klášterů (Серебрянский, 2006). 
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Tento klub pořádal historicky vůbec první oficiální soutěž nezávislého boje v roce 1923 

v Moskvě. Samotný klub Dynamo Moskva se zasloužil o vznik a rozvoj samba v tehdy 

Sovětském svazu a taktéž i u armády a policie. (Серебрянский, 2006) 

 

16. listopadu 1938 svaz pro tělesnou kulturu a sport vydal dekret o vývoji boje volného 

stylu, který uznává, že je velmi užitečný pro sovětskou mládež. Tento den je považován 

za oficiální datum vzniku samba, jehož popularita v Sovětském svazu velmi rychle 

začala stoupat.  

 

Hned v následujícím roce 1939 se konalo první mistrovství Svazu Sovětských 

socialistických republik (SSSR). Další šampionát se konal hned následující rok 1940, po 

té kvůli druhé světové válce se soutěže nekonají. (Рудман, 2007) 

 

 Avšak paradoxně slavilo sambo úspěchy i během druhé světové války, kdy jej 

využívali především sovětští výsadkáři. Po válce dostal celý systém název sambo a 

došlo k prudkému rozvoji tohoto umění především mezi sovětskými bezpečnostními 

složkami a sportovci (Český svaz sambo, 2011). 

 

V roce 1946 vzniká sdružení sambo (dnes podobné sportovním svazům). Toto sdružení 

začalo poskytovat placené instruktáže, za které publikovalo systematickou literaturu. 

Zároveň znovu obnovuje mistrovství SSSR (Eurosambo, 2013).  

 

V padesátých letech 20. století vstupuje sambo na mezinárodní scénu. V roce 1957 se 

v Moskvě koná první oficiální setkání s představiteli sovětského samba a juda se 

sportovci z Maďarska. V tomtéž roce v Bulharsku vzniká první zahraniční sambo 

federace a v dalším roce je hned pořádáno mistrovství Bulharska. V roce 1959 se 

transformuje sdružení sambo na Sambo federaci SSSR. Právě úspěch sovětských 

sportovců (především judistů) na mezinárodní scéně v 60. letech si získává pozornost 

samba i v zahraničí. Což má za následek vznik dalších zahraničních federací. A to 

v Japonsku, Mongolsku, Jugoslávii, Velké Británii, Iránu, Španělsku a dokonce i v USA 

a dalších zemích (Eurosambo, 2013). 

 

Tento rozvoj samba si vyžádal rozdělení systému do tří proudů, které jsou známy i v 

dnešní podobě. Jsou to sportovní sambo, combat sambo a sambo pro bezpečnostní 
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složky. V posledně uvedené podobě jsou zahrnuty prvky boje i se zbraněmi (Český svaz 

Sambo, 2011).  

 

Dalším velmi důležitým obdobím tohoto sportu je rok 1966, kdy Mezinárodní federace 

amatérského zápasu (FILA) oficiálně uznává sambo jako mezinárodní sport.  V 

následujícím roce 1967 se konala v Rize první mezinárodní soutěž v sambo. Tohoto 

turnaje pod názvem „Přátelství“ se účastnili sportovci z pěti zemí: Bulharska, 

Jugoslávie, Mongolska, Japonska a SSSR.  

 

V roce 1972 byl opět v Lotyšské Rize uspořádán první otevřený  evropský šampionát 

samba mužů. Toto mistrovství bylo konané pod záštitou FILA. V osmi z deseti kategorií 

zvítězili sportovci ze Sovětského svazu a ve dvou sportovci z Japonska. První mistři 

Evropy byli: Hosh, V. Nevzorov, V. KyllЖnen NA Fedorov, Nisinaki, K. Gerasimov, 

N. Sato, S. Novikov, C. Ezerskas, V. Kuznetsov. Před soutěží pořadatelé uspořádali 

mezinárodní seminář o sportu, kde se účastníci seznámili s pravidly posuzování pořadí 

soutěže, metodikou výuky a výcviku, taktiky, techniky a také s historií boje sambo. 

 

V dalším roce 1973 byl uskutečněn první světový pohár v sambu v Teheránu. Kromě 

jedné váhové kategorie získali titul šampiona ve všech ostatních váhových kategoriích 

sportovci ze Sovětského svazu. Mistři byli Shor, G. Georgadze, S. Chanrav 

(Mongolsko), D. Rudman, M. Yunak, C. Ezerskas, A. Fedorov, Danilov, V. 

Klivodenko, L. Tediashvili (History of Sambo, 2010). 

 

V roce 1980 se v Sovětském svazu začalo rozvíjet i ženské sambo, které hned 

následující rok 1981 vyústilo v Madridu v první světový šampionát žen. Junioři mohli 

prokazovat své umění na mezinárodní úrovni na prvním mistrovství světa v roce 1991 

v USA. Od této doby má MS juniorů trvalé místo v mezinárodním kalendáři FIAS.  

 

Do významných událostí se přiřadil memoriál „Kharlampiev Anatolia“, který se pořádá 

od roku 1982 v Moskvě a stal se v Rusku velkou tradicí. Anatoli Kharlampiev byl jeden 

ze zakladatelů boje sambo. Byl žákem velkého mistra bojových umění Oshchepkova a 

po druhé světové válce dal sambu v podstatě jeho nynější tvář, a proto je také 

považován za zakladatele moderního samba. Vycházel ze studia a shromažďování 

metody národních druhů zápasu, které také organizoval, psal učebnice o sambu. Jeho 
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kniha, "Sambo" byla přeložena do mnoha jazyků. A jako uznání jeho práce a památky 

na tuto velkou osobnost se koná výše jmenovaný mezinárodní turnaj.  

 

V roce 1984 vzniká FIAS z FILA a znamená Mezinárodní amatérská sambo federace. 

Prvním prezidentem FIAS byl Fernando Compte ze Španělska.  

 

V roce 1985 bylo sambo zařazeno do II. Světových her v Londýně (Eurosambo, 2013). 

Světové hry jsou v podstatě náhradou za olympijské hry pro sporty, které nejsou na 

seznamu olympijských her.  

 

V roce 1991 vzniká oficiálně organizace TAFISA (Trim a Fitness International) neboli 

Asociace pro mezinárodní sport pro všechny a je registrována u soudu ve Frankfurtu v 

Německu. Ve stejném roce TAFISA zahrnuje pod sebe i sambo. Tato organizace 

uznávaná i Mezinárodním olympijským výborem zahrnuje 500 národních závodů, her a 

tanců ze všech kontinentů. První z těchto „Světových her“ se konala v roce 1992 

v německém Bonnu. 

 

TAFISA začala v roce 1960 jako pravidelné setkávání mezinárodních a individuálních 

osobností, které pracovaly v oblasti sportu. V té době „Sport pro všechny“ byl málo 

známý pojem.  

 

TAFISA v roce 2005 otevřela také v německém Frankfurtu svou kancelář. Od té doby 

se organice rozrostla a rozšířila své působení do 130 zemí po celém světě. Prezidentem 

této organizace je Dr. Kang Too Lee z Jihokorejské republiky a má čtyři viceprezidenty. 

V roce 2009 TAFISA oficiálně změnil svůj název na "Asociace pro mezinárodní Sport 

pro všechny", aby přesněji popsala své aktivity a svou pozici.  

(TAFISA, 2010) 

 

V italském Turíně v roce 1991 vzniká Evropská federace sambo – ESF. Prezidentem 

byl zvolen Ital Padre Mario Loy. V současnosti tuto funkci prezidenta ESF zastává  

Sergey Eliseev.  

 

V roce 1993 je sambo zahrnuto do programu IV. světových her v Haagu v Nizozemsku 

(Eurosambo, 2013).  
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V listopadu 2007 Česká republika pořádá XXXI. Mistrovství světa v sambu s účastí 332 

sportovců ze 43 zemí celého světa. Zajímavostí bylo, že to bylo vůbec první mistrovství 

světa, kde se konalo jak sportovní, tak i bojové (combat) sambo.  V příloze č. 3 je 

přehled získaných medailí zemí, které se  této velké akce zúčastnili.  
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5 Předpoklady pro bojové sporty 

 

5.1 Fyziologické předpoklady 

 

Každý sport má své specifické nároky, a je tedy zřejmé, že ne každý člověk může dělat 

jakýkoliv sport na vrcholové úrovni. Takovými specifickými faktory jsou anatomie a 

fyziologie člověka, kterého můžeme rozdělit dle somatotypu. 

Druhy somatotypu:  

a) endomorf ( „fat“ - tuk) - vyjadřuje určitou tloušťku, hladinu množství tuku v těle 

Člověk s endomorfní komponentou má zpravidla podsaditější postavu, silné a těžké 

kosti, s jednodušším ukládáním podkožního tuku, se sklony ke snadnému přibírání na 

váze. S ideálními předpoklady k silovým výkonům. 

b) mezomorf („musculary“ - svalnatost) - zobrazuje množství svalové hmoty v poměru 

s tělesnou výškou. U této komponenty převažuje svalnatější, atletická postava, zpravidla 

se širšími rameny.  

 

Tento typ somatotypu má nejlepší předpoklady pro úpolové sporty, což ale neznamená, 

že ostatní typy nemohou dosahovat dobrých výsledků, jedná se jen o předpoklad dle 

somatotypu postavy.  

c) ektomorf („linearity“ - přímočarost) - udává podélné rozložení tělesné masy těla. 

Tyto ektomorfní komponenty jsou typické štíhlou postavou bez podkožního tuku, 

úzkými rameny s dlouhými tenkými kostmi. Ideální pro sporty jako jsou gymnastika. 

„Somatotyp automaticky neznamená úspěšnost sportovce. Zdá se však, že bez 

odpovídající stavby těla se nemůže příslušný jedinec zařadit v mnoha sportech mezi 

výkonnostně nejlepší.“ (Dovalil, 2002) 
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5.2 Kondiční faktory 

 

Kondičními faktory jednotlivých sportovních výkonů jednoznačně vycházení 

z pohybových schopností. Jednotlivé schopnosti se liší v daných specializacích, mají 

různou funkci, různý poměr, záleží na určitém pohybovém úkolu. V úpolových sportech 

jsou zapojovány všechny důležité schopnosti, jako je síla, rychlost, vytrvalost, ale také 

velmi důležitá o koordinace a pohyblivost. 

 

5.2.1 Fyziologické schopnosti  

 

Podle doc. Dovalila můžeme sílu chápat jako schopnost překonat, udržet nebo brzdit 

určitý odpor. „Silový projev tak závisí na celkovém množství vláken svalu (jejich 

příčném průřezu), na počtu aktivovaných vláken (tzv. nitrosvalové koordinaci) i na 

souhře svalových skupin (tzv. mezisvalová koordinace) zajišťujících pohyb.“ (Dovalil, 

2002) 

 

Silové schopnosti 

 

V silových schopnostech může rozdělit druhy sil podle, velikosti svalového stahu, pak 

se tedy jedná o absolutní sílu, dále podle rychlosti svalového stahu, rozlišujeme sílu 

rychlou a výbušnou. Posledním kritériem je délka trvání pohybu a počet opakování 

v daném časovém úseku, mluvíme pak o síle vytrvalostní.     

 

Rychlostní schopnosti 

 

Je to schopnost reagovat na určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém intervalu. 

Opět rychlostní schopnosti vycházejí ze zapojení jednotlivých svalových skupin, jsou 

podmíněny množstvím již zmiňovaných bílých – rychlých svalových vláken. 

Tyto schopnosti se dělí podle využití v pohybovém úkolu: 

 reakční rychlost 

 b) acyklická rychlost 

 c) cyklická rychlost 

 d) komplexní rychlost 
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V sambu není acyklická nebo jen cyklická rychlost tak významná, jako je tomu u jiných 

specializací (atletika – běhy, plavání, cyklistika). Preferuji zde raději komplexní 

rychlost, která je kombinací cyklické, acyklické, tak i reakční. Je různě spojována 

 s pojmem lokomoční rychlost, tzn. různé pohyby v návaznosti s přemisťováním se 

v prostoru. Důležité jsou reakce na nečekané, nepředvídatelné situace v průběhu zápasu, 

což může mít za následek rychlejší reakce na danou situaci a zisku bodového 

hodnocení. 

Rozvoj rychlostních schopností je podmíněn geneticky a to množstvím rychlých a 

pomalých svalových vláken ve svalech, proto jsou tréninkem nejhůře ovlivnitelné. 

Nejvhodnější věk pro začátek rozvoje rychlostních schopností je v období puberty, kdy 

se formují nervové základy rychlostních projevů. 

 

 

Vytrvalostní schopnosti 

 

„Komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co 

nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase, tj. v podstatě odolávat únavě.“ (Dovalil, 2002) 

Vytrvalostní schopnosti rozlišujeme podle způsobu energetického krytí, to rozlišujeme 

jako aerobní a anaerobní zabezpečení. Na základě těchto procesů ji dělíme: 

 dlouhodobá vytrvalost (trvá přes 10 min) 

 střednědobá vytrvalost (do 8 – 10 min) 

 krátkodobá vytrvalost (do 2 – 3 min) 

 rychlostní vytrvalost (do 20 – 30 s) 

 

V průběhu sambo zápasu se nestřídají všechny druhy vytrvalostí. Je zde zastoupena 

rychlostní vytrvalost, krátkodobá až střední. Rychlostní vytrvalost, která představuje 

rychlé dynamické pohyby a přesuny pro správné a rychlé zvládnutí techniky hodu nebo 

úderu, a to i v návaznosti na reakce soupeře. 
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Koordinační schopnosti 

 

Neboli schopnosti, které umožňují regulaci pohybu na základě centrální nervové 

soustavy, respektive na jednotlivých činnostech analyzátorů, jako je např. zrak, sluch, a 

další analyzátory ve svalech a kostech. (Perič, 2004)  

 

Koordinační schopnosti jsou pro sambo hodně důležité, jsou podmíněné diferenciační, 

orientační a rovnovážnou schopností. Jejich zvládnutí umožňuje snadnější orientaci 

v prostoru vůči soupeři. Osvojení obratnostních schopností významně usnadňuje učení, 

umožňuje rychlejší nácvik nových dovedností, technik a jejich přesné zvládnutí i možné 

přizpůsobení dalších pohybů.    

 

Pohyblivost 

 

Pohyblivost je schopností, která umožňuje vykonávat pohyby kloubů ve velkém 

rozsahu, v některých sportech je tak významná, že je schopná limitovat faktory výkonu. 

Kloubní rozsah určuje druh a tvar kloubu, pružnost svalů a tkání. V sambu je při 

útočných i obranných kombinací důležitá flexibilita ramenního a loketního kloubu (pro 

pevný postoj a držení soupeře) a kyčelního a kolenního kloubu pro dobrou stabilitu a 

rozložení váhy. Dále je velmi důležitá pružnost a ohebnost, a to jak ve fázi útočné tak i 

obranné a stejně tak i v postoji a v boji na zemi nebo při hodu a v pádu. Pružnost hráčů 

slouží k tomu, aby nedocházelo k poranění soutěžícího a ten aby byl schopen se ihned 

zapojit zpět do zápasu. S tím také souvisí věk, který ve svém pokročilém stádiu rozsah 

kloubů, svalů a tkání značně limituje.   

 

5.2.2 Předpoklady psychické 

 

Všechny předchozí faktory pro sportovní výkon jsou základním kamenem, přesto 

ty psychické mají v jakémkoliv vrcholovém sportu velmi významnou roli. Ve většině 

soutěžních klání je na psychiku člověka vyvíjen velmi silný nátlak. Opět můžeme 

psychické faktory rozdělit do několika sfér, intelektuální a neintelektuální. Mezi 

intelektuální se řadí např. dovednosti, znalosti a zkušenosti ze sportovního odvětví. Do 

neintelektuálních patří motivace, emoce, únava aj. Všechny tyto faktory výrazně 
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zasahují do výkonů sportovců během zápasu nebo utkání. Psychika soutěžícího je 

schopna ovlivnit výsledek zápasu, výkonu či utkání více jak padesáti procenty. Pokud je 

sportovec kondičně zdatný, jeho technické dovednosti jsou na vysoké úrovni, ale díky 

svému nízkému sebevědomí, či nízké motivaci nemusí své schopnosti dostatečně 

prokázat. 

 

5.2.3 Předpoklady technické 

 

„Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu 

s možností jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na základě 

neurofyziologických mechanizmů řízení pohybu.“ (Dovalil, 2002) 

 

Technika jednotlivých chvatů a hodů nebo kombinací a kontrachvatů je činností 

jednotlivce, která se rozvíjí a prohlubuje na základě správného a opakovaného 

provedení v rámci sportovního tréninku. 

 

5.2.4 Předpoklady taktické 

 

Taktické řešení v průběhu zápasu či určité soutěže může hrát v některých sportech 

významnou roli. Největší procenta využití taktiky je ve sportovních hrách a v úpolových 

sportech, dochází tam k neustálým a proměnlivým změnám v souvislosti s projevy 

soupeře.  

„Taktikou se chápe způsob řešení širších a dílčích úkolů, realizovaných v souladu 

s pravidly daného sportu. Spočívá ve výběru optimálního řešení taktických a 

technických úkolů“ (Dovalil, 2002). 

 

Taktické schopnosti a dovednosti vycházejí z taktického myšlení, to sportovcům 

umožňuje znalost a vědomost z tréninkového procesu a zkušenosti z minulých zápasů. 

S těmi úzce souvisí i intelektové schopnosti, jako je např. orientace v průběhu zápasu 

v souvislosti se soupeřem (soupeřovy slabiny, přednosti), kreativní myšlení (vlastní 

rozhodnutí při útoku, pokud nemám taktické pokyny od trenéra), znalost pravidel aj. 

Důležitá je i schopnost vnímání.  
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„Vnímání zajišťuje interakci sportovce s vnějším prostředím (v užším pojetí se 

soutěžními situacemi.“  (Dovalil, 2002) 

 

Ať se jedná o schopnost vnímat taktické pokyny od trenéra, či vnímat postavení soupeře 

a změn vyplývajících z momentálních situací, je řeč o důležité součásti taktických 

schopností. Taktické faktory sportovního výkonu zajisté vycházejí z technických a jsou 

velmi úzce spojovány s těmi psychickými.    
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6 Základní pravidla 

 

Poslední znění pravidel bylo schváleno na  XVII.  kongresu FIAS v Bulharské Sofii s 

platností od 1. ledna 2006.  

 

6.1. Charakter soutěže 

    a) individuální 

    b) tým 

Závody se mohou konat dvěma způsoby:  

 a) kruhový – tzv. každý s každým, soutěžící se utká se všemi svými soupeři 

 b) vylučovací způsob – po porážce nebo dle počtu určených porážek soutěžící                                                    

vypadává ze soutěže 



 
 

 29        

 

6.2.  Věkové kategorie 

 

Všichni soutěžící musí být rozdělení do věkových skupin na muže a ženy.  

Tabulka č. 1 Věkové kategorie 

 

Podmínky přijetí soutěžících do soutěže, jako je sportovní členství, kvalifikace a věk se 

předkládají pořadatelské komisi. Účastníci mezinárodních soutěží zařazených do 

kalendáře FIAS musí mít platnou licenci. Sportovci, kterým je 17 let mají právo soutěžit 

ve vyšších kategoriích. 

 

Skupiny Muži Ženy 

Mladší žáci 11 – 12 let 11 – 12 let 

Žáci 13 – 14 let 13 – 14 let 

Starší žáci 15 – 16 let 15 – 16 let 

Junioři 17 – 18 let 17 – 18 let 

Mládež 19 – 20 let 19 – 20 let 

Dospělí (senioři) 19 let 19 let 

Veteráni  35-39, 40-44, 45-49,  50-

54,  55-59, 60 a vice let 

35-39, 40-44, 45-49,  50-

54,  55-59, 60 a vice let 
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6.2. Hmotnostní kategorie 

 

Tabulka č. 2 Hmotnostní kategorie, čísla uvedena v kilogramech 

Mladší žáci a 

žáci 
Starší žáci Junioři Mládež 

Dospělí 

(senioři) 
Veteráni 

Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Muži Ženy Muži 

 

30 26 40 32 48 40 48 44 – – - 

32 28 42 34 52 44 52 48 52 48 - 

35 30 45 36 56 48 57 52 57 52 - 

38 32 48 38 60 52 62 56 62 56 62 

41 34 51 40 65 56 68 60 68 60 68 

45 36 55 42 70 60 82 64 74 64 74 

49 38 59 45 75 65 90 68 82 68 82 

53 41 63 48 81 70 100 72 90 72 90 

57 45 68 51 87 +75 +100 80 100 80 100 

62 49 73 55 +87   +80 

 

+100 +80 +100 

67 53 78 59        

+67 +53 +78 +59        

 

Od juniorů a výše může být na soutěži v kategoriích mužů i žen soutěž o absolutního 

vítěze, která je bez rozdílu vah. Vážení probíhá 2 hodiny před začátkem soutěže, trvá 1 

hodinu. Může být provedeno den před začátkem soutěže v uvedenou dobu, ale v trvání 

1 hodiny. Vážení provádí tým úředníků jmenovaných vedoucím soutěže nebo jeho 

zástupcem. Výsledky vážení jsou zapsány ve výsledkové listině, která musí být 

podepsána odpovědnými členy pořadatelského týmu. Vážení mohou přihlížet 

konkurenti (soupeři) pro jeho kontrolu. Vážení musí být uskutečněno ve zvláštní 

místnosti nebo za zástěnou.  
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6.4. Povinnosti a práva závodníka 

 

Povinnosti: 

 přísné dodržování pravidel, programu a nařízení soutěže 

 dodržování požadavků pořadatele 

 neprodleně informovat pořadatele v případě, že je z jakéhokoliv důvodu 

nemožné pokračovat v soutěži 

 před a po zápase potřást soupeři rukou 

 upravené nehty a vousy, aby nebyly překážkou pro soupeře a sportovní oblek 

podléhající předpisům FIAS 

 

Práva:  

 získat v řádné době potřebné informace o průběhu soutěže, programu, změny 

programu, výsledky apod.  

 kontrolu váhy 1 hodinu před začátkem vážení  

 apelovat na pořadatele prostřednictvím svého zástupce nebo vedoucího týmu, a  

v případě, že není, může řešit přímo 

 2 minuty v průběhu zápasu na lékařskou pomoc 

 

6.5. Sportovní oblečení 

Oblečení závodníka se skládá z: bundy, sambo bot a šortek. Muži mohou mít nekovový 

chránič genitálií. Ženy podprsenku nebo plavky.  

Bunda musí být červené a modré barvy s pásem. Pás je v pouzdru bundy, které má dva 

otvory na každé straně bundy. Pás musí pevně objímat tělo a být svázaný v uzlu.  

Boty musí být vyrobeny z měkké kůže s měkkou podrážkou, bez vyčnívajících částí. 

Švy uzavřeny zevnitř boty. Kotníky musí být chráněny plstěnou podložkou (výplní) 

potaženou kůží.  

Šortky červené nebo modré barvy, sladěné s bundou. Mohou být vlněné, polovlněné 

nebo syntetické.  

Ve sportovním obleku nastupují závodníci na uvítací a konečný obřad.  
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Během zápasu je zakázáno mít na sobě prsteny, náramky, náušnice, řetízky a jiné 

předměty, které by mohli zranit soupeře. (FIAS Sambo, 2013) 

6.6. Zástupce, trenér, kapitán týmu – funkce během soutěže 

 

 pokud není přímo určený zástupce týmu, jeho funkci zastává trenér nebo 

kapitán, který plní jeho povinnosti 

 zástupce je zodpovědný za chování a kázeň v týmu, zajišťuje včasný nástup a 

přítomnost soutěžících 

 účastní se losování, schůze pořadatelského výboru, vážení konkurentů apod.   

 má právo podat pořadateli ústní a písemný protest 

 nesmí zasahovat do práce pořadatelů 

 v průběhu zápasu se pohybuje ve vymezeném prostoru (trenér) 

 

6.7. Průběh zápasu 

6.7.1.  Trvání zápasu 

 

 Tabulka č. 3 Doba trvání zápasu dle věkových kategorií 

Skupiny Muži Ženy 

Mladší žáci 4 minuty 4 minuty 

Žáci 4 minuty 4 minuty 

Starší žáci 4 minuty 4 minuty 

Junioři 5 minut 4 minuty 

Mládež 5 minut 4 minuty 

Dospělí (senioři) 5 minut 4 minuty 

Veteráni  4 minuty 

Nad 60 let 3 minuty 

3 minuty 
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Počítání zápasu začíná při prvním zvuku píšťalky. Přestávky se nezapočítávají do 

skutečné doby zápasu. Během zápasu nesmí soutěžící opustit žíněnku bez svolení 

rozhodčího. V případě zranění může být soutěžící ošetřován. Maximálně však 2 minuty. 

Lékařská Lékař má své dané místo u žíněnky a to je i řádně označeno.  

 

6.7.2.  Rozhodování 

 

Průběh zápasu řídí, hodnotí soutěžící, akce a pozice tři rozhodčí, dva jsou přítomni 

přímo na žíněnce. Hlavní rozhodčí sleduje průběh a dodržování pravidel a chování. 

Zahajuje, přerušuje a ukončuje zápas.  

 

      

Obrázek č. 6 Rozhodčí Igor Shasurin, foto: Radim Chmelka 

 

Rozhodčího je oblečen do sambo obuvi, bílých kalhot, bíle polokošile. Jak je dobře 

patrné z obr. č. 6, který byl pořízen na Sambo Open Bratislava 2013. Polokošile má levý 

rukáv modrý a pravý červený, viz obr. č. 6.  Rozhodčí používá prostředky (píšťalka), 

termíny a gesta. 
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Obrázek č. 7 Rozestavení rozhodčích při zápasu zdroj: www.youtube.com 

 

Zápas rozhoduje hlavní rozhodčí, na obr. 7 uvnitř kruhu a přísedící rozhodčí, na 

obrázku sedí mimo kruh. Přísedící rozhodčí kontroluje a doplňuje hlavního rozhodčího 

při rozhodování. Třetí rozhodčí je u hlavního stolku s časomírou.  

 

Na obr. č. 8 rozhodčí naznačuje start zápasu, současně také fouká do píšťalky což je 

znamení pro časomíru. Toto gesto také vyzívá soupeře před začátkem zápasu ke vstupu 

na žíněnku a pozdravení soupeře.  Konec zápasu znamenají zkřížené ruce na prsou jako 

na obr. č. 9. 

 

V případě že se závodníci dostanou do tzv. „off mat“  nebo-li za kraj rohože, rozhodčí 

přeruší zápas a vrátí oba soupeře do středu, v případě, že se mimo rohož dostanou v boji 

na zemi, vrací se též do středu a začínají znovu z postoje. Je však na posouzení 

rozhodčího, aby nechal soutěžící bojovat i na kraji žíněnky.  
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Obrázek č. 8  Začátek zápasu                                               Obrázek č. 9 Konec zápasu 

 

 

6.7.3.  Bodování, hodnocení 

 

Mezi další důležitá gesta patří bodování chvatů a držení. Dle provedení techniky 

rozhodčí udělí 1, 2 nebo 4 body viz obr. 10. - 12., tomu kdo techniku provedl. Gesta 

rozhodčí dělá levou či pravou rukou, podle barvy sportovce, kterého hodnotí.  

Na obr. č. 8 je znázorněno vítězství, které je dosaženo vzdáním soupeře nebo rozdílem o 

12 bodů.  

 

Hodnocení provedené techniky záleží na několika faktorech. Patří mezi ně například, 

z jakého postavení útočník provedl chvat, v jaké pozici skončil obranný soupeř po 

chvatu, na jakou část těla dopadl v důsledku soupeřova hodu. Jako např.:  

 

4 body  

 jsou uděleny pokud útočník hod provedl ze stoje a padá dolů se soupeřem,                

který padá na záda 

 útočník provedl hod ze stoje bez pádu a soupeř padá na jeho straně 

 po 20 vteřinách držení na zemi  

2 body 

 po hodu útočníka ve stoji, kdy soupeř padá na jeho stranu 

 po hodu útočníka, který padá a jeho soupeř padá na hrudník, břicho, hýždě, pas 

a ramena 
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 po hodu bez pádu, když soupeř který byl na kolenou a rukou před hodem, padá   

na záda 

 po více než 10 vteřinách držení 

 po druhém napomínání soupeře 

1 bod 

 uděluje rozhodčí, když útočník padá ze stoje a soupeř padá na hrudník, břicho,   

hýždě, pas, ramena 

 po hodu bez pádu útočníka, kdy soupeř který byl na kolenou a rukou padá na   

jeho stranu 

 po prvním varování (napomínání) soupeře 

Aktivita („A“) 

 se uděluje, když útočník provede chvat tak, že soupeř padne na kolena 

 po dobu kratší než 10 vteřin držení 

Pasivita 

 se považuje, když jeden z účastníků úmyslně vyšlápne ve stoje mimo podložku 

 za žádné skutečné pokusy o útok ve stoje nebo jen za naznačování útoků 

 za pasivní pouze obranný postoj 

 za přechody na zemi bez skutečného úmyslu o pokus získat držení 

 za úmyslné vytlačování mimo žíněnku 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                 Obrázek č. 10  1 bod                   Obrázek č. 11  2 body  
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    Obrázek č. 12  4 body                       Obrázek č. 13 Vítězství 

 

 

6.7.4. Varování 

Za porušení pravidel může být soutěžící upozorněn či varován nebo dokonce 

diskvalifikován. 

 pozdní příchod na  tatami (rohož, žíněnka, podložka) 

 použití nepovolené techniky 

 hrubost  

 porušení kázně 

 mluvení při zápase 

 opuštění tatami bez povolení rozhodčího, včetně lékařského ošetření 

 neetické či jiné nevhodné chování trenéra, zástupce v blízkosti žíněnky 

 v jednom zápase může být soutěžící varován pouze dvakrát 
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6.7.5. Zakázáno 

 hození soupeře na hlavu 

 spadnout na soupeře celou vahou, když leží 

 hodit souběžně s pákou 

 škrcení, dušení, zabraňování dýchání (mačkání nosu, úst) 

 škrábání, kousání 

 otáčení soupeřovou hlavou 

 bolestivé chyty ve stoje 

 chycení soupeře za oblečení zevnitř 

 chytat se okraje  tatami 

 záměrné poškození sportovního oblečení soupeře, vyhrnuté rukávy 

 

 

6.7.6.  Celkové vítězství 

Celkové vítězství je dosaženo, když jeden ze soutěžících dosáhne v časovém limitu 

rozdílu 12 bodů. 

Po skončení časového limitu na vyšší počet bodů. 

Po vzdání soupeře. 

Po jednomyslném rozhodnutí tří „úředníků“ (rozhodčí a hlavní vedoucí soutěže) např. 

pro porušování pravidel. 

Při třetím varování. 

U combat sambo může ukončit rozhodčí zápas při velké převaze jednoho ze soutěžících, 

aby tím předešel zranění, nebo když už jeden ze soupeřů nemůže pokračovat (KO). 
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6.7.7. Tatami  

 

Tatami neboli žíněnky, rohož, viz obr.  č. 14, kde se soutěží v sambo je kruh o velikosti  

6 – 9 metrů v průměru. Šířka ochranného (bezpečnostní zóna) pásma nesmí být menší 

než 2,5 metru v každém bodě kruhu. Na obrázku č. 14 je vidět ochranné pásmo v modré 

barvě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obrázek č. 14  Tatami, zdroj:  www.youtube.com 

 

Celkové rozměry čtverce jsou 11x11 až 14x14 metrů. Materiál je syntetický 

s minimálně 5 cm vysokou podložkou bez prohlubní a výčnělků a bez hrubých švů.  

Protilehlé rohy jsou označeny modrou a červenou barvou, kam nastupují soupeři. 

Červená vlevo a modrá na pravé straně od místa z pohledu předsedy a časomíry soutěže.  

Aby se zabránilo zranění nesmí být ve vzdálenosti min. 2m od tatami žádné předměty. 

Výška žíněnky nesmí přesáhnout 1 metr. Diváci jsou ve vzdálenosti od 3 metrů od 

žíněnky.  
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6.8   Odlišnosti bojového (COMBAT) Sambo v pravidlech 

 

6.8.1. Oděv 

 

Jak je vidět na obr. č. 10 soutěžící mají modrý nebo červené oděv, který se skládá 

z bundy (kabát), šortek, boxerské přilby, sambo rukavic (rukavice umožňující 

uchopení), chráničů zubů, chrániče holení a sambo bot. Chránič genitálií není povinný.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 Combat Sambo, zdroj: www.youtube.com 

 

6.8.2  Hodnocení 

 

Celkové vítězství   

 v případě knockoutu 

 vzdání soupeře 

 rozdíl o 12 bodů. 

 Nemožnost pokračovat v boji 

 Porušení pravidel 
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Udělení 4 bodů :  

 Po vydařeném hodu stejně jako ve sportovním Sambu 

 Po úderu, kdy soupeř padá na zem 

 Držení po 20 vteřinách 

Udělení  2 bodů: 

 Po hodu 

 Úderu 

 Po druhém varování soupeře 

 Držení více jak 10 vteřin a méně než 20 vteřin 

Udělení 1 bodu: 

 Po hodu 

 Po úderu 

 Po prvním varování soupeře 

 

KNOCKOUT - ztráta možnosti bránit se v důsledku úderu: až do počtu 10 musí 

bojovník přijít do vědomí a zaujmout bojovou pozici. Soutěžící může být v jednom 

zápase počítán pouze 2x. Při třetím vkonec zápasu a vyhrává soupeř.  

 



 
 

 42        

6.8.3  Údery 

 

Rána je impulzivní technické akce vedená přímočaře nebo obloukem. Je prováděna 

paží, nohou nebo hlavou na části těla povolené pravidly s rychlostí a silou. 

Rány jsou hodnoceny, pokud soupeř úplně ztratil rovnováhu a spadl na určité části těla.  

Úder může být proveden pěstí, loktem, hlavou, nohou. U nohy je to koleno, holeň, 

chodidlo, pata, nárt.  

Úder do hlavy je podmíněn podmínkou, že oba soupeři mají přilbu.  

 

6.8.4 Hody  

 

Techniky hodů – všechny druhy hodů ve sportovním Sambu jsou povoleny.  

 

6.8.5 Techniky na zemi 

 

Jsou povoleny všechny techniky na zemi jako ve sportovním Sambu, včetně zámku na 

rameno. 

 

6.8.6.  Škrcení 

 

Škrcení může být použito ve stoje i na zemi. Může být provedeno paží, nohou a 

oblečením. Škrcení paží je dovoleno pouze předloktím. Nesmí dojít ke kroucení krku a 

páteře.  

U škrcení oblečením nesmí být použit pás. 

6.8.7. Zakázané prvky 

 

Údery prsty, otevřenou rukavicí, spodní částí dlaně. 
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Údery nesmí být vedeny na rozkrok, zadní část hlavy, krk, zadní část zad, beder, 

kostrče, oči. 

Kop nohou do soupeře, který je na zemi.  

Údery a kopy mířené proti kloubům (např. koleno nohy). 

Údery a kopy na hlavu pokud soupeř nemá helmu.  

Bolestivé držení svalů a kloubů.  

Neetické nebo hrubé chování vůči soupeři, rozhodčím nebo divákům. 
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7 Organizace 

 

7.1 Mezinárodní federace sambo 

 

Mezinárodní federace sambo (FIAS) je veřejná a nekomerční organizace, která  

sdružuje národní federace sambo. FIAS je jediná mezinárodní organizace, která má na 

starost rozvoj samba ve světě.   

 

FIAS má 30-letou historii. Úplný název organizace původně uvedeno "Mezinárodní 

amatérské federace sambo" (FIAS (Fr.) - Fédération Internationale Amateur de 

SAMBO). Na žádost mnoha mezinárodních sportovních organizacích slovo "Amateur" 

byl odstraněno z názvu federace v roce 2011, nicméně, zkratka FIAS zůstala 

nezměněna.  

 

FIAS po celou dobu své existence odvádí seriózní práci, díky které lidé ve více než 80 

zemích na všech kontinentech se stali fanoušky sambo. Každým rokem se zvyšuje počet 

zemí, které mají zájem se zapojit do tohoto systému, zavádí se další oddíly a kluby, 

stejně jako národní mistrovství v sambo v jednotlivých zemích.  

 

V naprosté většině zemí fungují, národní federace sambo, které jsou členy FIAS. 

Výhodou tak pro tyto federace se stává podpora organizace. V současnosti jedním 

z klíčových úkolů je uznání všech národních federací národními olympijskými výbory v 

příslušných zemích.  

 

Každý rok se více než 30 významných soutěží sambo, konají na mezinárodní úrovni 

pod záštitou FIAS. Nejdůležitější mezi nimi jsou Mistrovství světa, stejně jako 

mistrovství světa mezi juniory a mládeže. Dále je sambo zařazeno do oficiálního 

programu World Martial Arts (WMAA), do her SportAccord a Světové letní 

univerziády 2013. (FIAS, 2013) 

 

http://www.sambo-fias.org/
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7.1.1 World Martial Arts  

 

Světová asociace bojových umění byla založena v roce 1978 se sídlem v Taipei 

z Čínské asociace bojových umění, jejíž původ sahá do roku 1964.  

WMAA je sdružení škol bojových umění, které si navzájem pomáhají a podporují a tím 

přispívají k šíření různých stylů. 

 

Zakladatelé byli Prof. Dr. Siau Huang a Prof .Dr. Dshero Kahn, kteří svůj život zasvětili 

šíření bojového umění do široké veřejnosti. WMAA má po celém světě asi 2 milióny 

členů, většina členů je z Asie. V roce 1970 Sifu Tze Dschero Kahn zavedl bojové umění 

Kempo a Chan Shaolin Si v Německu. V následujících letech se jeho bojové umění 

začalo šířit jeho studenty po celé Evropě, aby asociace byla také aktivní i v Evropě. 

Sídlo WMAA v Evropě je v Německu v Mönchengladbachu pod vedením velemistra 

Toniho Finken-Schaffratha, držitel 10.DANu. 

Hlavní cíle  WMAA jsou:  

- zachování a předávání bojových umění a jejich kulturních dědictví 

- spolupráce a výměna informací s jinými školami organizováno mistry 

jednotlivých bojových umění. (WMAA, 2013) 

 

7.1.2 SportAccord 

 

 Organizace jejímž posláním je sjednotit a podporovat,  koordinovat a chránit své členy  

ve společných cílech a zájmech, při zachování a respektování jejich autonomie. 

SportAccord je zastřešující organizace pro olympijské a neolympijské mezinárodní 

sportovní federace, stejně jako organizátoři mezinárodních sportovních akcí.  

Členové těží z různých služeb, které podporují etické a sociálně zodpovědné sportovní 

hnutí, které se řídí zásadami řádné správy veřejných věcí. Podporuje a usnadňovat 

sdílení znalostí mezi členy a odborné znalosti v příslušných oblastech, jako je anti-

doping, sociální odpovědnost, integrita apod. Také vytvoří různé multi-sportovní hry 

pro skupiny, které mají společný charakter, čímž se snaží zvýšit jejich viditelnost.  
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Jako organizace, se ztotožňuje s klíčovými hodnotami neutrality, transparentnosti a 

odpovědnosti při podpoře sportu. Historie této organizace se začalo utvářet už v roce 

1921. 

V současnosti SportAccord má:   

 91 Řádných členů - mezinárodní sportovní federace upravující specifické sporty 

po celém světě.  

 16 Přidružených členů - organizace, které provádějí činnost úzce související s 

mezinárodními sportovními federacemi. 

V roce 2013 se bude konat druhý ročník her SportAccord Combat World. Do těchto her 

bude zapojen díky FIAS i v combat sambo (Sportaccord, 2013).  

 

Mezinárodní úspěch sambo v průběhu posledních desetiletí přesvědčivě dokazují právě 

vstupy do nejrůznějších organizací spojených sportem. Tento bojový sport má slibnou 

budoucnost. Tyto úspěchy směřují k ambicióznímu cíli, kterým je, aby se sambo stalo 

olympijským sportem. To je i důvod, proč sídlo FIAS ve švýcarském Lausanne, kde se 

nachází i Mezinárodní olympijský výbor. Je také třeba zmínit, že Mezinárodní federace 

Sambo je i nyní také plnoprávným členem WADA (World Anti-Dote Agency).  

 

7.1.3 WADA  

Založena v roce 1999 jako mezinárodní nezávislá agentura složená a financovaná 

rovným dílem sportovních hnutí a vlád světa. Mezi jeho hlavní aktivity patří vědecký 

výzkum, vzdělávání, rozvoj antidopingových kapacit, a monitorování světového Anti 

Doping zákoníku (Code) - dokument harmonizačních antidopingové politiky ve všech 

sportech a všechny země. Světový antidopingový kodex je základním dokumentem, 

který poskytuje rámec pro antidopingovou politiku, pravidla a předpisy v rámci 

sportovních organizací a orgánů veřejné správy. Sídlo je v kanadském Montrealu. 

WADA pracuje na vizi světa, kde všichni závodníci soutěží bez dopingu ve sportovním 

prostředí. (WADA, 2013) 

 FIAS přistoupila k WADA World Anti-Doping Code v srpnu 2006. 



 
 

 47        

V rámci dodržování antidopingového kodexu vydala WADA 20. listopadu. 2011 

seznam zemí vyhovujících a nevyhovujících zemí. Seznam evropských zemí, která 

podepsala smlouvu o antidopingovém kodexu je přidána jako příloha 2.  

Vývoj zájmu masmédií o sambo podporuje nárůst popularity tohoto druhu sportu, stejně 

jako zvyšování počtu diváků na soutěžích. FIAS úzce spolupracuje s AIP (Mezinárodní 

asociace sportovního tisku), stejně jako EBU (Evropská vysílací unie). Všechny 

oficiální soutěže události FIAS se byly vždy na prvních stránkách novin.  

Mezinárodní federace sambo neustále provádí různé projekty a programy na podporu 

rozvoje tohoto bojového sportu. Workshopy, semináře, přednášky a další vzdělávací 

akce. Kromě toho, FIAS usiluje o rozvoj všech možných trendů sambo: pro děti a 

mládež, muže i ženy, senioři a osoby se zdravotním postižením, pro speciální služby 

zpravodajských agentur, stejně jako fitness-Sambo. Poslední uvedené je teprve 

v zárodku a jeho programem je  

 Osvojení si základů sebeobrany 

 Komplexní formování postavy – zatěžování velkých svalových skupin 

 Zlepšení koordinace pohybů, síly, rovnováhy 

 Redukce tělesné hmotnosti 

 Posílení kardiovaskulárního systému i metabolismu 

 Odbourání stresu, zvýšení sebevědomí 

Sambo, pomáhá nejen učení sebeobraně, ale také tvarování postavy, protože při cvičení 

se zapojuje maximum svalových skupin. Jednotlivé pohyby zapojují dolní i horní 

končetiny, břišní, zádové a hýžďové svalstvo, přitom se ale žádná z partií nezatěžuje 

natolik, aby mohlo vzniknout přetížení některého ze svalů nebo svalové dysbalance. 

Navíc je trénink aerobní, což znamená spalování kalorií a shazování nadváhy. Další 

výhodou je posílení kardiovaskulární systému, metabolismu a motoriky. Příznivý je i 

vliv samba na psychiku. Učí duševní pohodě a pomocí osvojení si sebeobrany se 

zmírňují deprese, zvyšuje se sebevědomí a zlepšuje se paměť a koncentrace. Lekce by 

se měli navštěvovat pravidelně, usiluje se totiž o pokrok ve cvičení a sebeobraně. Je 

doporučováno pravidelně 2x týdně. Je to spíše forma komerčního fitness cvičení, 

kterého je dnes na trhu velké množství.  
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Činnosti FIAS jsou zaměřeny především na rozšiřování sambo po celém světě a jeho 

podpoře. Stejně jako přilákání většího počtu stejně smýšlejících lidí pod záštitou tohoto 

bojového sportu. (FIAS, 2013) 

 

 

7.2 Evropská federace Sambo   

 

Nyní Evropská sambo federace založená v roce 1991 v Itálii ve městě Turín sdružuje 35 

národních federací sambo: Arménie, Rakousko, Ázerbájdžán, Bělorusko, Belgie, 

Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, 

Německo, Velká Británie, Řecko, Irsko, Izrael, Itálie, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, 

Černá Hora, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, 

Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina. Kandidáti na 

vstupu do ESF jsou, Národní sambo federace Bosny a Hercegoviny, Malta.  

Od roku 1992 se pod záštitou Evropské federace sambo, konají evropské seniorské a 

juniorské šampionáty a také mezinárodní turnaje a jsou organizovány každoročně. V 

roce 1992 se týmy z šesti národních federací: Bulharsko, Španělsko, Litva, Gruzie, 

Rusko a Francie se zapojily do evropských seniorských šampionátů.  

Během posledních let byly velké mezinárodní turnaje konané v Rusku (Moskva, 

Kaliningrad), v Litvě (Shauliay), Bělorusku (Minsk), Jugoslávii, Srbsku a Černé 

Hoře,(Bělehrad, Arandgelovac), Ázerbájdžánu (Baku), Bulharsku (Sofie, Albena, 

Pravec), Španělsku (Madrid), Itálii (Kuneo, Milan), Gruzii (Tbilisi).  

Mistrovství Evropy konané v Tbilisi v roce 2008 se zúčastnilo 515 sportovců z 23 

evropských zemí. Rekordní počet reprezentačních týmů (32) byla zastoupena na 

evropském šampionátu v Moskvě v roce 2012. (Eurosambo, 2013) 

Stálí lídři v týmu hostů jsou z Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Bulharska a Gruzie.  
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7.2.1 Výkonný výbor Evropské federace sambo 

V roce 2004 byl pan Sergey Eliseev, předseda All-ruské sambo federace, zvolen 

předsedou Evropské sambo federace.  

       Prezident                              Generální tajemník             Místopředseda 

                                              

 Rusko                                          Itálie                                 Bělorusko 
Obrázek 16. Sergey Eliseev                   Obrázek 17. Roberto Ferraris           Obrázek 18. Vladimir 

Yaprintsev 

 

 

 

  Více prezidenti                                                  Členové výkonného výboru 

 

 

 

                             

 

 
 Obrázek 19. Omar Iadze, Bělorusko                   Obrázek 20. Jean-Claude Cerutti, Francie 

   

 

 

 

 

                                         

Obrázek 21. Rumen Stoilov, Bulharsko                                        Obrázek 22. Viorel Gasca, Rumunsko 
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Obrázek 23. Merabi Iliadis, Řecko                                               Obrázek 24. Pavel Gorodnov, ČR 

Zdroj fotografií na obrázcích č. 16-24 je Eurosambo.com 

EFS sídlí na adrese :  ul.. Lugnetskaya nab., House 8, Moscow, Russia. 

(Eurosambo, 2013) 

 

Víceprezidenti a členové výkonného výboru sídlí v zemích, které zastupují.  

 

7.2.2   Sambo federace České Republiky 

Federace sambo České republiky byla založena 20. dubna Roku 2004 a v květnu 2004 

na kongresu federací samba FIAS a EFS, který proběhl v Litvě, bylo rozhodnuto o 

přijetí České federace sambo do FIAS a ESF. 

O založení sambo federace se zasloužil Igor Shashurin, který byl i prvním prezidentem 

sambo federace České republiky. Vzhledem k datumu založení je Česká federace sambo 

mladá a v začátcích.  Přitom jeji výsledky však jsou velmi dobré. 8 bronzových, jedna 

stříbrná a jedna zlatá medaile ze Světových soutěží. Tyto výsledky jen dokazují 

skutečnost, ze rozvoj tak těžkého bojového sportu je u nás na dobré cestě.. Dokázali 

jsme, že je v našich silách konkurovat i těm nejzkušenějším sambo sportovcům světa. 

Nyní sambo, spojuje 45 zemí ze všech kontinentů Světa a Česká republika mezi nimi 

zaujímá prestižní místo. Federace sdružuje sportovní kluby, které se vyučují tento sport. 

(Sambo-federace, 2011) 

Sambo federace České republiky sídlí na adrese:  

 

Lipová ulice 1444/20, Praha, 120 00, Česká republika 

Telefon : +420 234099 540,  

E-mail: info@sambo-federation.cz  

 http://www.sambo-federace.ic.cz 

 

Prezident  :           Pavel Gorodnov  

Generální tajemník  :      Anna Mikulich  

Viceprezident :        Ladislav Kohout 

 

 

mailto:info@sambo-federation.cz
http://www.sambo-federace.ic.cz/
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7.2.3   Sambo federace Slovenské republiky  

Slovenská federace sambo byla založena  dva roky po vzniku v České republice 31. 

Října 2006 (European Sambo federation, 2013). Avšak neformálně fungovala již dříve 

pod vedením rusa Igora Shashurina, který stál i při vzniku samba v České republice. 

V roce 2007 získali dva zástupci Slovenského národního týmu bronzovou medaili 

v bojovém sambu na mistrovství Evropy v Bulharsku. 

 

Od roku 2008  se podařilo dojednat, že všechny mezinárodní turnaje pořádané v 

Slovenské republice, budou mít speciální pohár s názvem Fedor Emelianenko, který 

bude uveden v těžkých hmotnostních kategoriích ve sportovním  a combat sambu (po 

dohodě se zřizovatelem ceny).  

 

Zakladatel slovenské sambo federace je i současný její prezident Igor Shashurin, 

dvojnásobný mistr světa, dvakrát  stříbrný a jednou bronzový medailista mezi Masters. 

 

V březnu 2013 byl Slovenskou federací uskutečněn otevřený mezinárodní turnaj ve 

sportovním a combat sambu v Bratislavě.  

 

Adresa federace : 

 

Leshkova 3, Bratislava, 811 04, Slovenská republika 

Tel.: +421 944373450, +420 608374503 

E-mail: igor.sasurin@seznam.cz 

 

Prezident:   Igor Shasurin 

Generální tajemník: Marina Lukyanchik 

Víceprezident: Juraj Revicki 

 

 

 

 

 

 

mailto:igor.sasurin@seznam.cz
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7.2.4  Český svaz Sambo 

V roce 2004 v České republice vzniklo občanské sdružení, které má několik sportovních 

oddílů a klubů, které se věnují tomuto sportu. Tímto sdružením je Český svaz Sambo, 

který však není členem EFS ani FIAS.  

V současnosti má oficiálně 5 oddílů, které se zabývají bojovými sporty, mezi něž 

zahrnuli i sambo.  

Sídlí na adrese: 

ČESKÝ SVAZ SAMBO  

kancelář 313 

Václavské nám. 37  

Praha 1 110 00 

Česká republika 

e-mail: info@czech-sambo.cz 

www.czech-sambo.cz 

Prezident: Lukáš Pilc 
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8 Rozdíly Judo vs Sambo 

 

Pro zcela nezasvěceného diváka, který bude sledovat zápas sportovního sambo, si ho 

může splést s judem. Proč? Protože pádové a hodové techniky  vycházejí z Juda. Avšak 

hody byly pozměněny nebo přizpůsobeny filosofii sambo. Judo používá japonské názvy 

technik, kdež to sambo má ruské názvy. Například kata guruma je melnica, neboli mlýn. 

Tím, že mají podobný základ sportovci juda a samba, není neobvyklé, že soutěží v obou 

sportech. U combat sambo už je situace odlišná, tam sportovci specializující se na tento 

druh boje, v judu soutěží jen málo.   

 

V judu a bojovém sambo je povoleno škrcení na krk, což ve sportovním sambo není 

povoleno.  Páky na ruku jsou povoleny jak ve sportovním, tak i v bojovém sambo. A to 

jak na loket, zápěstí. V judu je povolena páka pouze na loket.  

 Co je na sambo cenné, jsou jeho unikátní techniky na nohy soupeře, které se dají dobře 

zakomponovat do technik sebeobrany. Zatímco v judu jsou nohy soupeře pro úchop 

rukou téměř nedotknutelné a s novými pravidly je úchop za nohy v judu zakázán, 

v sambo jsou techniky na nohy (páky) důležitou součástí tohoto sportu. 

Nejnebezpečnější techniky jsou vždy ty, které bojovník nezná. A techniky sambo 

skutečně až donedávna byly v Česku zcela neznámé. Tím se nejvíce odlišuje od juda. 

Sambo bylo navrženo tak, aby bylo využito i regionálních specifik a zvláštností lidí, 

kteří trénují a připravují se na tento sport tak, aby se staly co nejefektivnějšími. Proto, 

"styly" sambo se mohou i zcela zásadně lišit mezi jednotlivými zeměmi nebo dokonce 

mezi kluby v rámci jednotlivých zemí. Některé kluby se více zaměřují na judo a zápas a 

to ovlivňuje hody a blokování a především formu trénování a soutěžení ve sportovním 

sambo. Jiné kluby se soustředí techniky úderů a kopů a doplňují je technikami hodů. 

Což je hodně využíváno ve smíšených bojových umění nebo combat sambo. Kromě 

toho jsou některé kluby zaměřeny na úpoly a svůj styl směřují více k sebeobraně nebo 

vojenské aplikaci s taktickou kontrolou a manipulací dostat útočníka na zem a přemoci 

ho. Mnoho klubů učí kombinaci některých nebo všech těchto věcí, vytváří stále větší 

rozmanitost v tom, co to znamená trénovat v sambo. V USA tento sport našel velkou 

oblibu v přípravě MMA. 
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8.1  Technická vyspělost 

 

Dalším rozdílem jsou stupně technické vyspělosti.  

Tabulka. č. 4  Technické stupně v Judu zdroj: www.kodokan-judo.cz 

Technický stupeň Barva pásku dospělí Barva pásku děti 

bez stupně 
  

5. kyu 
  

4. kyu 
  

3. kyu 
  

2. kyu 
  

1. kyu 
  

 

1. - 5. dan 
  

6. - 8. dan 
 

 

9. - 10. dan 
 

 

 

V judu je ke každému technickému stupni podmíněno zvládnout určité techniky a 

dovedností (Technické stupně, 2008) před zkoušejícím. Tento systém je platný po celém 

světě.  

Ve sportovním sambo je situace zcela odlišná. Existuje 8 úrovní. Každá úroveň má svůj 

znak v podobě hlavy zvířete viz tabulka č. 5.  Úrovně jsou podmíněny určitým počtem 

vítězství v určité věkové kategorii. Např. pro získání Nováčka musí sportovec ve věku 

6-9 let získat 6 vítězství na oficiálních závodech. Po té získá příslušnou nášivku, kterou 

si může umístit na kabát. Tento systém se však používá jen v Rusku. Zatím je 

uplatňování tohoto systému do celého světa jen v úvahách.  
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Tabulka č. 5 Úrovně sambo  zdroj: sambo.com 

 

 

 

Novichok- Nováček 

 

 

юношеского разряда - Junior 

 

 

величение Разряд – Dorostenec 

 

 

Кандидат в мастера по самбо - Kandidát Mistr Sambo 

 

 

Мастер самбо - Mistr Sambo 

 

 

 

Самбо международного класса -Mistr Sambo mezinárodní třídy 

 

  

 Гроссмейстер -  Velmistr  

 

 

Учителя-   Učitel 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=FXBdUaDFM4Oo4ATw5YDYDg&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dsambo.com%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DZZk%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.sambo.com/master-int.html&usg=ALkJrhhsmgsATcUPY1VCowShQtpxcaMWDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=FXBdUaDFM4Oo4ATw5YDYDg&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dsambo.com%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DZZk%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.sambo.com/grand-master.html&usg=ALkJrhjhSsJLBZNNa5NcoXRDqw9YwwvWdQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=FXBdUaDFM4Oo4ATw5YDYDg&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dsambo.com%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DZZk%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.sambo.com/uchitel.html&usg=ALkJrhg6lfqgEEbLygZULPPg-ob416Q5gA
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8.2  Metoda výuky  

  

Další velmi důležitý rozdíl mezi sambo a ostatními bojovými systémy, je způsob, jak 

Sambo je vyučováno. Na rozdíl od judo, sambo nemá formalizované pořadí již 

zmíněného "pás" systému. Sambo výuka je zcela nepodobná všem ostatním podobným 

sportům. A to proto, že se zaměřuje na individuální silné stránky jedince, které jsou 

vždy brány v úvahu při výuce sambo. Z tohoto důvodu, není důležité, aby každý člen i 

v jednom klubu, dělal sambo stejným způsobem, ale že hledají to, co je pro každého to 

nejlepší. Tak není neobvyklé pro někoho být úspěšným závodníkem sambo, se 

zvládnutím pouze několika specifických technik, které mu vyhovují a s kterými se mu 

dobře pracuje. 

  

Tabulka č. 6 Stručný přehled rozdílů 

 

 Sport Sambo   Combat Sambo       Judo 

Názvy         Ruské         Ruské   Japonské 

Páky na ruku         Ano          Ano       Ano 

(pouze loket) 

Páky na nohu          Ano          Ano          Ne 

Škrcení            Ne          Ano       Ano 

Údery, kopy            Ne          Ano           Ne 

Počet rozhodčích            3          3           3 

Tatami          Kruh          Kruh          Čtverec 

Přilba         Ne          Ano          Ne 
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Příklady technik specifických pro sambo. 

 

Na obrázcích č. 24. - 26. jsou různé variace tzv. uzle ruky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 24 Uzel ruky,  foto: Radim Chmelka 

 

 

 

Obr.č  25 Uzel ruky, foto: Radim Chmelka 
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Obr. č.   26 Uzel ruky,  foto: Radim Chmelka 

 

 

 

 

Obr. č.  27 Páka nohy s bolestivým sevřením achillovy šlachy,   foto: Radim Chmelka 

 

Páka na nohu jak je znázorněna na obr. č. 27 fixuje koleno a špičku nohy s patou, pod 

rukou, která tlačí na Achillovu šlachu a lýtkovou kost a zároveň páčí v holenní kosti. 

Toto sevření je velmi bolestivé.   
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Obr. č.  28 Páka nohy s bolestivým sevřením Achillovy šlachy,   foto: Radim Chmelka 

 

 

Na obr. č. 28 je další varianta páky přes Achillovu šlachu na holenní kost. Na dalším 

obr. č. 29 je páka na koleno s uchopením za nárt. Při této páce na koleno dochází i 

k bolestivému napnutí čtyřhlavého svalu stehenního. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č.  29 Páka na,  foto: Radim Chmelka 
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Obr. č. 30 Páka na koleno, foto: Radim Chmelka 

 

Na obr. č. 30 je páka na koleno s bolestivým napínáním svalů vnitřního stehna tzv. 

adduktorů. Noha je přitom fixována dolními končetinami útočníka, tak aby nedošlo 

k úniku ze sevření. Na následujícím obrázku č. 31 je uzel bedra, který kombinuje fixaci 

těla dolními končetinami v oblasti bederní, současně dochází k bolestivému roztažení 

dolních končetin v oblasti třísel a adduktorů soupeře (zde v červeném).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 31 Uzel bedra, foto: Radim Chmelka 
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   Obr. č. 32 Škrcení dolními končetinami, foto: Radim Chmelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 33 Škrcení, foto: Radim Chmelka 
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9 Sambo osobnosti 
 

Velké osobnosti v dějinách samba, které stály na počátku vzniku a vývoje tohoto sportu 

jsou popsány v kapitole o historii samba. Proto bude v této kapitole upozorněno na 

velká jména současnosti tohoto sportu.  

Díky své politické moci a oblibě v bojových sportech, hlavně v judu a sambu, je velkým 

propagátorem samba ruský prezident Vladimir Vladimirovič Putin. 

Vladimir V. Putin na obr. č. 34  se narodil 7. října 1952 v Petrohradě (dříve Leningrad). 

Malý Vladimír byl vychováván jako jedináček. Měl sice dva starší bratry, ale oba 

zemřeli mladí – první krátce po porodu a druhý na záškrt během druhé světové války. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 34 Vladimir V. Putin, zdroj: www.panovnici.cz 

 

Ve 13 letech se přihlásil na judo k trenérovi Anatoliji Rakhlinovi. Jako judista byl Putin 

zarputilý a vytrvalý, což mu začalo později nést sportovní úspěchy. Od roku 1975 

působil 16 let jako důstojník KGB, kde se intenzivněji věnoval sambu. V roce 1976, 

Putin vyhrál seniorské mistrovství Leningradu. O dva roky později získal titul Master of 

Sports v judu a sambu. (Putin, 2007) 
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  Obr. č. 35 Vladimir Putin na judu, zdroj: www.youtube.com 

 

I v současnosti se ruský prezident ve volném čase věnuje judu i sambu, jak je vidět i na 

obr. č. 35 z roku 2009, kdy trénoval s olympijským týmem Ruska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 36 V. Putin po zápase Fedora Emelianenka s Pedrem Rizzou 2012, zdroj: www.youtube.com 

 

Jak naznačuje obr. č. 36 druhou osobností, která zde bude zmíněna je jeden z největších 

zápasníků MMA a samba Fedor Emelianenko. 

 

http://www.youtube.com/
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Fedor Emelianenko se narodil 26. Září 1976 ve městě Rubizhne, v Ukrajinské časti 

Ruska. Jeho rodina se potom přestěhovala do Belgorodu v Rusku. Má bratra Alexandra, 

který je také zápasníkem. Jeho trenérem juda a samba je Vladimír Voronov, trenérem 

boxu je Alexandr Michkov a trenér Muay Thai je Peter Teijsse. Jeho nadšení pro bojové 

umění začalo ruským sambem a judem. Jeho velkou výhodou byl talent, vytrvalost a 

vůle. 

 

 

Obr. č. 37  Fedor Emilianenko na treninku sambo, zdroj: www.sambo-combat.cz 

 

 

Fedor skončil střední školu v roce 1991 a poté sloužil v armádě jako hasič. Je ženatý a 

má jednu dceru (Fedor Emelianenko, 2009).  

Emelianenko získal oficiální ocenení „mistr sportu Ruska“ v sambu a judu v roku 1997 

a stal se členem ruského národního týmu po tom, co získal bronzovou medaili v roce 

1998 na ruském šampionátu v judu. Kvůli penězům začal soutěžit v combat sambu a 

MMA už ve svých 25 letech.  

Fedor Emelianenko trénuje 2 až 3 krát denně, aby zlepšoval a udržoval svoje sportovní 

schopnosti. Používá jednoduché a základní tréninkové metody, jako běh, skákaní přes 

švihadlo a posilování. Jeho základními cviky jsou kliky, shyby a cviky na břišní 
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svalstvo, sedy-lehy. Denně běhává 10 kilometrů, což svědčí o jeho vysokém odhodlání 

pro trénink. 

 

V roce 2005 pro zlepšení svých kopacích schopností, začal trénovat Muay Thai se 

známým kickboxerem Ernestem Hoostem v Holandsku. 

V roku 2007 Fedor Emelianenko obhájil svůj titul v sambu a v roce 2009 opět vyhrál 

ruský šampionát v sambu. (Fedor Emelianenko, 2009) 

 

Do zápasů MMA vstoupil v roce 2002 a deset let se stal neporaženým a dá se říci, že 

stal legendou. Jeho bilance v MMA v těžké váze mluví za vše: 

 

Celkem zápasů           40 

Vítězství                     35 (11x knockout) 

Prohry                         4 

Remíza                        1 

 

V roce 2012 skončil svou soutěžní kariéru a založil si tělocvičnu a akademii. Nadále 

spolupracuje s týmem Red devil, za který soutěžil.  Dále se účastní seminářů o sambu 

po celém světě a natočil několik instruktážních dvd.  
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10 Závěr 

 

V této kapitole budou shrnuty dosažené výsledky a porovnány se zadanými cíly a úkoly. 

Pomocí získané literatury, zkušeností a rozhovory s odborníky byly shromážděny 

informace, které byly potřebné pro splnění úkolů této diplomové práce.  

Podařilo se shromáždit dostatečné množství informací o bojovém sportu sambo, které u 

nás není zatím moc známé. Počínaje historií a vývojem tohoto sportu až po současnost a 

jeho cestu mimo území jeho vzniku do dalších zemí, včetně České republiky.  

Část práce je věnována seznámení s pravidly a jejich výkladu, tak aby byly 

srozumitelné pro každého čtenáře.  

Velká část práce je zaměřena na srovnání s mnohem známějším  judem, se kterým má 

sambo celou řadu podobných prvků. Rozdíly jsou popsány a zpracovány přehledně a 

stručně a techniky specifické právě pro tento ruský bojový sport jsou vysvětleny a 

doplněny fotografiemi.  

 

Z mého pohledu je sambo dle pravidel a možností technik mnohem zajímavější a tím i 

atraktivnější jak pro diváka, tak pro sportovce, který by se mohl rozhodovat při výběru 

mezi těmito sporty. Například se mi zdá spravedlivější bodování v sambu. V judu stačí 

jedna chyba, nebo naopak jeden hod, který rozhodčí oboduje jako ippon a je konec 

zápasu, i přes to že druhý soupeř byl lepší a provedl více technik s nižším bodovým 

ohodnocením (např. 1x wazari, 4x juko). A nesmíme opomenout ani to, že technika 

nemusí být správně posouzena rozhodčím. Pro vysvětlení to znamená, že v sambu vítězí 

ten, který nasbírá více bodů v časovém limitu nebo před limitem, pokud se mu podaří 

získat rozdíl o 12 bodů. Významným rozdílem je i možnost bolestivých úchopů a pák na 

nohy. A v neposlední řadě samotné provedení technik hodu. V judu je jasně dáno 

provedení té nebo oné techniky hodu ze stoje, na což se přihlíží i při ohodnocení. 

V sambu není rozhodující z jaké pozice se hod provádí, dokonce může být proveden i 

z kleku nebo ze země aniž by se zápas přerušoval. To hodně přidává na atraktivitě 

zápasu a přináší více možností útoků i obran.  

  

U nás, ale i v mnoha dalších zemích světa, je sambo mladý sport, se kterým se zatím 

sportovci pouze seznamují. Jeho popularita však pomalu vzrůstá. A jak dokázal Fedor 

Emeliaenenko je sambo vynikajícím komplexním sportem i pro MMA. A pokud bude 
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takových sportovců samba přibývat, bude i tento sport nadále stoupat. Vzrůstající zájem 

o tento sport ilustruje i počet soutěžících zemí a sportovců z celého světa na 

mezinárodních soutěžích, které jsou pořádány prostřednictvím organizací FIAS a ESF. 

Dalším významným krokem je snaha FIAS začlenit sportovní sambo na seznam 

olympijských sportů. To nebude jistě vůbec jednoduché, obzvlášť když Mezinárodní 

olympijský výbor podal návrh na vyřazení zápasu z olympijských her od roku 2020.  
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