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Metodická doporučení pro úvodní část nácviku pohybových dovedností v boxu. 
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Vymezení teoretických východisek pro nácvik pohybových dovedností;rozbor 

činností zásadních pro vstup subjektu do tréninkového procesu; vymezení základní 

struktury technických dovedností s příkladem didaktického postupu při nácviku 

přímých úderů. 

Výsledky: 

Analýza daných oblastí napomohla k determinaci některých problémů v nácviku 

pohybových dovedností,jimiž je třeba se zabývat při požadavku na zvýšení kvality 

trenérského působení na úrovni výuky pohybových dovedností. 
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Abstrakt 

Name: 

The Metodic Recornmendation for Preliminary part of Practicing of Movement skills 

in Boxing. 

Objectives: 

The defmition of the theoretical points for practicing of the skills. The analysis of 

activities necessary for starting of subject in training process. Define the basic 

structure oftechnical skills with example of didactic process for straight punches. 

Results: 

The analysis of main areas helps to determine some problems in practicing of skills 

that are necassary to consider with to reach improvement the quality of trainers work 

in practicing technical skills. 
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1. Úvod 
Jedním z hlavních motivů pro volbu zaměření této práce, byl nedostatek českých 

publikací a odborných prací, které řeší problematiku nácviku dovedností v našem 

sportovním odvětví. 

Domnívám se že v ČR existuje poměrně dobrá trenérská obec, avšak nedochází 

k prověřování a komparaci trenérského působení jinak, než prostřednictvím dosti 

neurčitého, zpětnovazebního hodnocení na základě srovnávání svěřenců z hlediska 

jejich úspěšnosti v soutěžích. 

Praktické zkušenosti trenérů, jejich názory,úvahy a tréninková doporučení nasbírané 

často dlouholetou praxí, stojí jakoby v pozadí. Snahy o rozvoj boxu u nás, by měli vést 

k otevřené debatě mezi trenéry, funkcionáři svazu ale i samotnými boxery. V této 

debatě by se porovnávali jednotlivé poznatky s cílem o vytvoření určitého uceleného 

rámce výuky boxu. 

Tento rámec, který by sloužil jako specializovaná struktura tréninku boxu ,by byl 

rovněž základem pro další vědeckou činnost v oblasti daného sportu a tvořil by jakýsi 

odrazový můstek pro rozvoj a začlenění vědeckých poznatků do tréninkového procesu v 

boxu. 

V podstatě by se dal nazvat metodikou a didaktikou boxu jež by byla v čase dále 

zpřesňována a zkvalitňována. 

Prvotním počinem v těchto snahách bylo zasedání svazových funkcionářů a vytvoření 

základních bodů schematicky naznačujících koncepci českého boxu. Tento 

dvoustránkový velmi stručně sepsaný metodický dopis nepostihuje a ani se nesnaží 

postihnout veškeré aspekty sportovního tréninku v boxu. Ve stručných bodech 

zpřesňuje metodiku Krále z 80.let a přibližuje jí současným podmínkám soutěžního 

pojetí boxu. 

Box z hlediska vnímání veřejnosti, má mezi ostatními sporty poněkud nepěkné 

postavení. Předsudky spojené s často velmi negativní publicitou boxerů vzhledem 

k image "tvrdých hochů", udělala z tohoto sportu pro mnohé lidi brutální a obscénní 

záležitost, při které nevyzrálí jedinci pomocí násilí unikají před společenským tlakem. 

Tuto pověst je možné, dle mého názoru, do určité míry změnit prostřednictvím 

informací, kterými se my boxeři budeme snažit box prezentovat. Představíme box ne 

jako pouliční rvačku, ale jako velmi technicky, fyzicky a psychicky náročnou sportovní 
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činnost, jejíž trénink nevychovává rváče, ale kvalitní sportovce, kteří se prostřednictvím 

tohoto odvětví kultivují jak fyzicky tak i duševně. Přiblížíme se tak dobám velkého 

propagátora a prvního" krále těžké váhy'' novodobého boxu Jamese Figga(l.polovina 

18.století), který co by mistr šermu objevil krásu tohoto sportu a jako gentleman té doby 

šířil box nikoli jako prosté násilí ale jako umění.(Fleischer,N.,Andre,S.,E., 1959) 

Výsledkem výše popsaného úsilí by vedle zkvalitnění tréninkových postupů mohla být i 

změna v nazírání společnosti na boxery a box obecně. 

Tato práce je snahou o zahájení výše popsaných činností. Je určitým základem a 

provokací boxerské obce k činnostem které pomohou rozvíjet boxerské umění v ČR. 

Vzhledem ke značné šíři dané problematiky je nesnadné v rámci jedné práce postihnout 

všechny její aspekty. Z toho důvodu jsem byl nucen vybrat z celého rozsahu jen některé 

složky spadající do okruhu tréninkového procesu boxu. 

Východiskem se staly výše uvedené problémy jež mi napomohly k určení cílů a témat 

kterými se mám zabývat. 

Cíle 
Prvním cílem je výběr a popis základních psychologických a didaktických východisek 

nezbytných pro správné pochopení výchovy v boxu a vedení tréninkového procesu. 

Druhým cílem je popis a analýza základních činností a oblastí, které by měly 

doprovázet vstup začátečníka do tréninkového procesu. 

Třetím cílem je vymezení základní struktury technických dovedností s příkladem 

didaktického postupu při nácviku přímých úderů. 

2. Teoretická část 
1. Na základě studia literatury provedeme výběr informací nezbytných pro splnění 

zadaného cíle a doplníme o vlastní komentář. 

2. Dle struktury tréninkové jednotky vymezíme a na základě studia literatury a 

vlastních zkušeností analyzujeme některé problematické činnosti nezbytné pro 

správné tréninkové působení. 
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3. Na základě dostupné literatury a vlastních znalostí a zkušeností stanovíme 

základní strukturu techniky v boxu a její část, zaměřenou na přímé údery, 

převedeme na základě srovnání různých postupů do našeho vlastního pojetí. 

Pro dosažení cílů vyjdeme zejména z odborné literatury , z besed s odborníky z praxe a 

porovnáme je s vlastními závěry a praktickými zkušenostmi. 

2. 1. Charakteristika boxu jako sportovního odvětví 

Box je sportovní disciplína která se řadí mezi úpolové sporty. V boxu proti sobě soutěží 

dva boxeři, kteří se pravidly určeným způsobem snaží získat převahu jeden nad druhým. 

Hlavním kritériem pro určení vítěze je součet bodů, které jsou borcům přidělovány na 

základě úspěšných zásahů těla oponenta. 

V boxu se tedy jako útočného prostředku používá úderů paží a to pouze vymezenou 

úderovou plochou, kterou je oblast metakarpofalangových kloubů ruky. Údery smějí být 

vedeny maximální silou a z hlediska členění bojových disciplín podle stupně kontaktu, 

se box řadí mezi disciplíny plnokontaktní. Pro soutěže jsou v zájmu ochrany zdraví 

boxeři rozděleni do hmotnostních kategorií. Rozmezí mezi dvěma hmotnostními 

kategoriemi se různě liší, pohybuje se kolem 5 kg. 

Box je v dnešní době jako je to i v dalších sportovních odvětvích rozdělen na soutěže 

amatérů a profesionálů. 

Amatérský box je olympijský sport. V amatérském boxu se dále pořádají mistrovství 

zemí, kontinentů a světa a další prestižní národní a mezinárodní turnaje. Na úrovni státu 

se boxeři sdružují do klubů a v rámci nich soutěží. Nejvyšší klubová seniorská soutěž 

v ČR je v současné době extraliga. Dalšími nižšími soutěžemi jsou první liga a liga 

druhá. 

Boxeři ve všech typech amatérských soutěží vstupují do ringu v dresech(tílko, trenky), 

helmách a rukavicích v barvě rohu do kterého nastupují (modrý, červený). Rukavice 

používané v soutěžích jsou navíc vedle barvy rohu, označeny bílím terčíkem v prostoru, 

který na rukavici vymezuje úderovou plochu.Údery jinou částí ruky než která je 

vyznačená na rukavicích nebývají započteny, popřípadě mohou být považované za 

nedovolené. Závodní rukavice mají hmotnost 1 O oz( uncí). Pro trénink se využívají 
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především rukavice těžší tzv. sparringové. Nejčastěji se využívají hmotnosti od 12 do 

18 uncí. Jejich předností je větší kompenzační účinnost a z toho plynoucí lepší ochrana 

boxerů. 

Dalšími složkami vybavení boxerů ,které slouží hlavně k ochraně zdraví jsou vedle již 

zmíněné helmy také chránič zubů, suspenzor a v neposlední řadě bandáže rukou, které 

slouží k jejich zpevnění a předchází tak poranění např. při nesprávně provedeném 

úderu. Zde je třeba si uvědomit, že technika úderů jak bude ostatně i prezentována se 

může v nácviku na místě bez rukavic a v rukavicích podstatně měnit. Poloha v ruky 

v rukavici častokrát nesplňuje nároky na striktní provedení příslušnou úderovou 

plochou, dochází ke změně směru působení energie v ruce a paži při kontaktu 

s překážkou a může dojít ke zranění. Vedle toho stojí za zmínku rovněž síla úderu, 

kterou je trénovaný boxer schopen vyvinout. Podle některých měření může síla 

dosahovat až 6000N(Atha,1985),vstupují sem samozřejmě proměnné jako je 

hmotnost,rozměry segmentů apod. , nicméně i tak je tato informace dobrým svědectvím 

pro obhajobu účelnosti použití bandáží. ffiavní ochranné vybavení kterými je helma a 

rukavice musí být pečlivě testováno aby dostatečně chránilo zdraví boxerů a musí 

splňovat normy amatérské mezinárodní boxerské asociace (AlBA). 

Zdraví sportovce je v amatérském boxu kladeno do popředí zájmu trenérů i rozhodčích. 

Pravidla jsou koncipována tak aby co nejvíce vyhovovala tomuto záměru a striktně 

vymezují jednak zmíněné ochranné prostředky, ale i nedovolené způsoby boje tzv. 

fauly, kterým se musí soutěžící vyhnout.Velkou měrou se na ochraně borců podílí i tzv. 

ringový rozhodčí, který je během zápasu regulátorem boje. Jeho přítomnost značně 

rozhoduje o čistém průběhu boje bez excesů a nedovolených prostředků, které mohou 

vést ke zranění. Důležitou funkcí je též možnost zásahu do zápasu v neprospěch boxera, 

který inkasoval těžký úder nebo je zraněný. Taková situace může být z míst mimo ring 

málo patrná a tak zdraví borce závisí zejm. na pohotovosti a rozhodnutí ringového 

rozhodčí. Po tvrdém úderu po kterém je boxer zjevně otřesen, přeruší rozhodčí boj a 

dotyčného začne odpočítávat. Tato asi 1 O - 15 sekundová přestávka je zpravidla 

dostačující k tomu, aby se boxer vzpamatoval a rozhodčí rozpoznal zda je borec 

schopen dále pokračovat. Trend v amatérském boxu v současné době směřuje k tomu, 

že je lepší jednou počítat zbytečně, než ohrozit zdraví sportovce. 
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Utkání tivá vždy 4 kola po 2 minutách čistého času s minutovou přestávkou mezi koly. 

Současný čas utkání byl upraven z předchozích 3 kol po 3 minutách. Stalo se tak proto, 

že na základě lékařských studií bylo zjištěno, že ve třetí minutě dochází nejčastěji 

k inkasování těžkých úderů, které jsou nebezpečné pro zdraví závodníků a vedou často 

k tzv. knock down kdy je boxer těžkým úderem sražen k zemi. 

Vyhodnocování úspěšných úderů a jejich zaznamenávání v poslední době rovněž 

sleduje především zdraví boxerů. Stále častější používání výpočetní techniky při 

počítání zásahů způsobuje, že se boxeři a jejich trenéři zaměřují v boji především na 

provedení velkého množství spíše lehčích úderů, nežli menšího počtu 

tvrdých.(Miňovský.F,2006) Vyplývá to ze způsobu rozhodování - pět bodových 

rozhodčích rozmístěných kolem ringu boduje jednotlivé údery stisknutím tlačítka 

v barvě borce, který soupeře viditelně zasáhl. Pokud stisknou v jedné vteřině alespoň tři 

rozhodčí tlačítko stejné barvy, přičte se borci platný úder. Pokud stiskne tlačítko pouze 

jeden nebo dva rozhodčí, úder se nezapočítává. Hodnotící kritérium je tedy počet 

úspěšně provedených úderů a ne jejich účinnost. Trend se tedy ubírá k celkovému 

zrychlení boje a ke zvýšení četnosti úderů. Tyto tendence poslední doby jsou 

nepopiratelně vstřícným krokem k ochraně zdraví ,nicméně pojem lehký úder je pro 

laika dosti zavádějící. Je třeba si i nadále uvědomovat, že box stále zůstává bojem, při 

kterém jsou záměrně vedeny údery na hlavu soupeře. Lehkost úderu je individuální 

záležitost každého jednotlivce a odvíjí se také od způsobu boje. Proto se samozřejmě 

box nemění v jednoduché hlazení rukama ,ale i nadále zde hrozba otřesení z tvrdého 

úderu, který zvrátí utkání, přetlvává. 

Profesionální box je(měl by být) v současné době především vrcholné představení 

boxerského umění. Ne vždy je tomu tak, nicméně i tehdy je klání profesionálů bráno 

z pohledu veřejnosti jako veliká show se všemi jejími atributy. 

Vedle odlišné preference prožitků z tohoto sportu z hlediska amatérského a 

profesionálního boxu, je asi na první pohled nejpatrnějším rozdílem mezi borci z těchto 

kategorií, jejich oděv. Zatím co amatérští boxeři k utkání nastupují ve výše popsaném 

dresu a doplňcích, tak profesionální borci boxují bez helem a bez tílka. Další vybavení 

je totožné, vyjímaje rukavice jejichž hmotnost se v profesionálním boxu snižuje na 8 

uncí. Hmotnost rukavic v přenesené formě naznačuje v podstatě tloušťku kontaktní 
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části. Osmi uncové rukavice jsou z tohoto pohledu poměrně slabé a údery tím pádem 

tvrdší. 

Zápasy trvají déle než v amatérském ringu a diváci mají možnost sledovat utkání od 4 

až do 12 kol. V tak dlouhém utkání je větší prostor k taktizování, dochází k zvratům a 

překvapením.Délka jednotlivých kol je 3 min. rozhodování ringových rozhodčí není tak 

přísné. Snaží se o co největší plynulost. Nejvíce je rozdíl patrný v případech po těžkých 

úderech. V profesionálním boxu bývají tyto situace řešeny počítáním až v krajním 

případě kdy je borec velmi otřesen. I zde však i přes mamutí smlouvy a obrovské sumy 

peněz kterými jsou boxeři ovlivněni, platí zásada ochrany zdraví. Jde hlavně o sportovní 

zážitek aj akékoliv excesy kazí jak podívanou tak i příjmy do peněženek manažerů. 

2. 2. Determinanty pohybového učení 

Výsledky pohybového učení je nutné chápat jako získanou způsobilost ležící v základu 

dovednostního výkonu a rozvinutou během praxe, je to více než pouhé zlepšení výkonu. 

Indikátorem učení jsou trvalé změny(Schmidt 1991) 

V ontogenezi lidské motoriky jsou nejdříve vytvářeny předpoklady pro rozvoj 

obratnosti, pohyblivosti, následují rychlostní schopnosti, dynamická síla posléze 

vytrvalost a nakonec i statická síla. Pohybové učení v boxu zahrnuje rozvoj funkcí 

koordinačního i kondičm'ho charakteru které se společně podílejí na realizaci 

pohybových dovedností. Komplex koordinačních schopností umožňuje jedinci 

efektivně realizovat pohybový potenciál, úroveň kondičních schopností vytváří 

předpoklad pro racionální využití koordinačních schopností. Úroveň a vyváženost obou 

složek je kvalitativním předpokladem vzniku dynamických stereotypů, které se utvářejí 

na základě opakujících se podnětů jako soubor podmíněných a nepodmíněných reflexů. 

Při vzniku pohybové aktivity zpracovává motorický kortex tři druhy informací: 

~ volní impuls k motorické aktivitě (motivace, koncentrace - funkce limbického 

systému) 

~ informace o aktuálním stavu vnitřru'ho prostředí (interocepce, nocicepce atd.) 

~ informace založené na předchozích zkušenostech (motorická paměť) 
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Vzhledem k výslednému efektu jsou informace ze všech zmíněných zdrojů důležité. Ve 

vztahu k třetímu bodu je účelné vybavit jedince širokou škálou různorodých 

pohybových zkušeností až do úrovně pohybových stereotypů. Základním prvkem 

pohybového učení je opakování, které má na vznik pohybového stereotypu podstatně 

větší význam než verbální instrukce. Důvodem je kinestetická diferenciační schopnost, 

která se více uplatňuje až při opakování. Představuje nutnou a trvalou kvalitu kterou lze 

vnímat jako schopnost prožití pohybu. V prvních fázích pohybového učení se uplatňují 

předevšún informace z exteroceptorů, až s přibývajícími pokusy se více uplatňuje 

iterocepce (především propriocepce). Dostředivé informace které přicházejí průběžně 

do CNS jsou vyhodnocovány a s ohledem na rychlost pohybu mají podstatný vliv na 

adekvátnost pohybové reakce. 

Zpětnovazební informace (ZVI) - představují základní prvek kontroly a korekce 

pohybu, jsou důležitou součástí pohybového učení.ZVI posilují asociace mezi pohybem 

a jednotlivými pohyby. Mezi počtem ZVI a učením není přímá úměra. Velký počet 

kontrolních informací v krátkém časovém intervalu může být z hlediska učení 

kontraproduktivní (Smith,1991). Podstatný je aktivní přístup subjektu ve smyslu 

zapojení do řešení problému na rozdíl od pouhého přijúnání informací. 

Transfer - je způsobilost řešit pohybový úkol na základě praxe nebo zkušenosti z jiné 

úlohy. Transfer je kritériem učení. Uplatňuje se nejvíce na začátku učení, postupně jeho 

účinek klesá( specifikace). Opakem transferu je interference, kdy je dříve naučená 

dovednost brzdou v osvojení dovednosti nové. 

Reminiscence - je produkt paměti, který se může projevit například po přestávce 

v procesu pohybového učení( efekt může být kladný či záporný). Při dlouhodobě 

neúspěšné snaze o odstranění technické chyby v průběhu pohybu je možné, že po 

přestávce pominou inhibiční vlivy spojené s tímto problémem a dojde k zlepšení. 

Útlumy - v procesu pohybového učení může dojít k paměťovým útlumům různých 

druhů, například: 

> retroaktivní 

~ proaktivní 

~ afektivní 
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Pohybový rytmus - v každém pohybu lze vysledovat pohybový rytmus, který je 

charakteristický specifickou časovou posloupností pohybových aktů a operací. 

Pohybový rytmus lze vnímat jako jednu z nejvíce integrálních charakteristik techniky 

pohybů a definovat ho jako "relativně správně organizované rozložení úsilí v prostoru a 

čase" (relativně správné střídání svalového napětí a uvolnění)- Matvajev(1991). Jeho 

respektování a kultivace této schopnosti představuje v procesu pohybového učení 

ekonomický princip. Vynaložené síly jsou využívány účelně (především díky 

optimálnímu časovému rozložení, finální pohyb je ale také lépe zapamatovatelný a tedy 

i naučitelný. Při respektování tohoto principu jsou vytvářeny podmínky pro korektní 

odhad pohybu ve smyslu anticipace a adekvátní reakce. V důsledku individuálních 

zvláštností existuje u každého jedince vlastní pohybový rytmus(Matvejev, 1981). Při 

změně vnějších podmínek se mění i pohybový rytmus. 

2.3. Specifika dílčích etap pohybového učení 

Proces pohybového učení je možné vydělit na několik charakteristických fází 

';> Fáze generalizace, seznámení s pohybovou strukturou, toto období je 

charakteristické neekonomickým režimem, kdy jsou zapojovány i svalové partie 

nemající podstatný mechanický význam vzhledem k finálnímu provedení, 

vznikají první představy o pohybu a první pohybové zkušenosti 

~ Fáze diferenciace, nácvik, v procesu nácviku dochází k ekonomizaci funkcí, 

důraz je kladen na technický základ pohybu nové dovednosti, je odlišováno 

podstatné od méně podstatného, vytváří se přesnější představa o pohybu 

';> Fáze stabilizace, hrubé zvládnutí cviku, dotvoření celkového rytmu ve smyslu 

časového sladění jednotlivých pohybových aktů a operací, odstranění 

nežádoucích souhybů 

~ Fáze automatizace,komplexní zvládnutí cviku, cvik je zvládnut se všemi 

jemnostmi, úspěšnost je stabilizována, vzruchový vzorec kterým je pohyb 

spouštěn je uložen v motorické paměti, jsou vytvořeny předpoklady pro 

zvládnutí cviku v měnících se podmínkách 
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Pohybové učení - zvládnutí nejprve hrubé, posléze jemné koordinace je proces v čase a 

jeho grafické vyjádření nemívá lineární průběh. Může docházet ke zhoršení či ke 

stagnaci (plató) s různou dobou trvání. V takových případech je účelné použít jiné 

didaktické prostředky než doposud, nová průpravná cvičení, volit jiné slovní formulace, 

nebo na nějaký čas tento prvek nezařazovat - princip vyhasínání. Především by nemělo 

docházet v těchto případech k dlouhodobému memorování za stejných podmínek 

(drilu). I v nich může být příčina neúspěchu a stalým opakováním může dojít 

k psychickému bloku a v jeho důsledku nekoncentrovanost, nechuť k nácviku apod. 

Obsah pohybového učení a jeho načasování by měl korespondovat s teorií senzitivních 

období, kdy jsou jednotlivé funkce a v návaznosti na to jednotlivé dovednosti učeny a 

rozvíjeny v časových posloupnostech v souladu s biologickým vývojem jedince. To je 

předpokladem efektivní kultivace biologického potenciálu člověka bez zdravotních 

rizik, které se mohou vyskytnout jako důsledek ranné specializace při nerespektování 

věkových a biologických zákonitostí. 

Respektování biologických zákonitostí úzce souvisí se didaktickou zásadou 

přiměřenosti. 

2.4. Psychické aspekty sportovního výkonu v boxu 

2.4.1. Poznávací procesy 

Poznávací procesy jsou nejpropracovanější a nejrozsáhlejší součástí výkladu obecné 

psychologie. Zaměříme se na počitky, vnímání, představy, myšlení a pozornost pouze 

ve vztahu ke sportovní činnosti. Znalost obecných zákonitostí poznávacích procesů u 

čtenáře předpokládáme. 

Řízení a plánování sportovní činnosti se prakticky neobejde bez dostatečné a včasné 

informace o okolnostech vlastní činnosti. Poznávací procesy tak vytvářejí senzorický 

základ technicko - taktického mistrovství sportovců. Sovětští psychologové v řadě 

výzkumů dokázali pozitivní vztah mezi technickou dokonalostí sportovce a 

charakteristikami jeho poznávacích funkcí. 

Zvláštnosti počitků při tělovýchovné a sportovní činnosti 
Počitky mají ve sportovní činnosti odrazovou funkci. Vedoucí roli mají zrakové a 

sluchové počitky, které informují o jevech vnějšího světa, počitky vestibulárního 
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aparátu a počitky proprioceptivní, které informují o subjektu činnosti. V průběhu 

sportovní činnosti se specifikuje odrazová funkce počitků cestou snižování prahů čivosti 

(diferenciace) a zvyšování významu zážitkové stránky počitků. 

Hlavní zvláštností počitkové sféry ve sportovní činnosti je rozporuplnost požadavků na 

čivost (senzibilitu) sportovce. Přesné provádění pohybů si vynucuje zvyšování čivosti 

v oblasti získávání informací o nezbytných parametrech pohybu, o nutné diferenciaci 

vynakládaného svalového úsilí v jednotlivých fázích pohybu a v jednotlivých 

zúčastněných svalových skupinách. Z toho plyne jednoznačný požadavek na stále 

vysokou úroveň citlivosti k podnětům, na jejich přesné a rychlé zpracování. 

Fyzické zátěže v tréninku v soutěži vedou ke vzniku únavy, která je přirozeným 

obranným mechanismem. Pro dobrý tréninkový a soutěžní efekt je třeba počitky, které 

signalizují únavu, potlačovat, překonávat je a postupně vytvářet odolnost vůči únavě, 

jejíž podstatou je snížení citlivosti. Tak vzniká rozpor ve snaze udržet senzibilitu na 

vysoké úrovni kvůli přesnosti pohybů a současně ji snížit jako prostředek boje proti 

únavě. Vlastní únava má desenzibilizační účinky, krátké tělesné cvičení mírné a střední 

intenzity (rozcvička) má účinky senzibilizační. V pozadí tohoto mechanismu je 

dynamika aktivační úrovně centrálního nervového systému: vysoká aktivace stupňuje 

bdělost organismu, nízká je spojena s útlumovými jevy. Výjimku z této zákonitosti tvoří 

poplachová fáze psychického stresu , kdy je vysoké psychické napětí spojeno s příliš 

vysokou aktivační úrovní, což způsobuje, že se průběh poznávacích procesů sportovců 

zhoršuje zhruba o pětinu až o třetinu. 

Funkce zrakových počitků při pohybové aktivitě 
Zrakové počitky mají kontrolní význam v oblasti pohybů a polohy těla v prostoru. 

Četné výzkumy sportovní techniky, kdy byl vyloučen zrakový orgán, jednoznačně 

ukatují, že v důsledku snížení regulační účinnosti zpětnovazebních mechanismů snižuje 

přesnost odrážení prostorových vztahů a zvyšuje nejistota provádění. Demonstrací 

tohoto jevu je už pouhá hra na "slepou bábu",kdy se obtížněji zachovává rovnováha a 

dodržuje koordinace běžných lokomočních pohybů. 

V přirozených podmínkách sportovní činnosti dochází k zúžení zorného pole vlivem 

psychického napětí, především v afektogenních situacích. Tak je vlastně blokováno 
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periferní vidění, vznikají nepřesnosti v automatizovaných pohybech a je narušena 

celková orientace v prostoru. 

Na poloze v zorném poli závisí i barevné vidění. Čivé elementy sítnice pro žlutou a 

modrou složku spektra jsou umístěny periferněji než pero červenou a zelenou. Proto 

apelační význam barevných objektů závisí na jejich lokalizaci v zorném poli. 

Zřetelné vidění objektů je možné jen při fixaci očních bulv na objekt. Nepohybující se 

člověk prozkoumává nehybné zorné pole přerušovanými pohyby očf(skokem). Při 

pohybu očí je vidění nezřetelné a tato fáze je překonávána návykem. Stejně nezřetelně 

vidí okolí pohybující se boxer, protože mu vlastní pohyb neumožňuje fixaci očí. Se 

stoupající mírou sportovní zkušenosti stoupá vyžívaných zrakových informací při 

vlastním pohybu boxera. 

(při nácviku pohybových dovedností v boxu je vhodné pro pozdější maximální využití zrakových 

počitkU s co nejméně rušivými vlivy, provádět cvičení s pohledem upřeným do vyznačeného 

bodu,se snahou o nepřetržité sledování tohoto bodu. Bod představuje soupeře kterého se 

cvičenec učí stále sledovat. Tato činnost velmi úzce souvisí s další poznávací činností kterou je 

pozornost). 

Pohybující se objekt v zorném poli sportovce zpravidla sledují plynulé konjugované 

pohyby očních bulev. Pohyby oči jsou zajišťovány okohybnými očními svaly. 

Z rychlosti pohybů očních bulv, nezbytných pro plynulé sledování pohybujícího se 

objektu je odvozován odhad rychlosti sledovaného objektu jeho zrychlení i zpomalení. 

To je snadnější ve směru horizontálním než vertikálním. 

Při sportu může docházet k narušení ostrosti vidění. V normálních podmínkách 

okohybný aparát natáčí oční bulvy tak, aby obrazy viděného předmětu dopadaly na 

identická místa pravé a levé sítnice. Koordinace okohybných svalů se může při 

sportovní činnosti narušit a v tomto případě přestanou být při vidění do dálky oční osy 

rovnoběžné. Tomu se říká heteroforie a jejím důsledkem je neostré, při vážnějších 

změnách i dvojité vidění. Hlavní příčinou vzniku heteroforie je únava. Jde buď o lokální 

únavu, vyvolanou zvláštní námahou zrakového analyzátoru, nebo o důsledek celkové 

únavy sportovce. 

(zde se opět potvrzuje důležitost rozvíjení schopnosti zrakového analyzátoru v boxerské přípravě 

- trénink okohybných svalů snižuje možnost heteroforie) 
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Počitky vestibulárního aparátu 
Počitky tohoto druhu jsou pohybovou aktivitu velmi důležité. Informují o poloze hlavy 

a těla v prostoru (rovnováha), o směru tělesného pohybu, o pohybovém zrychlení a 

zpomalení. Základem je funkce orgánů v kostěném labyrintu vnitřního ucha( předsíň, 

polokruhové kanálky a hlemýžď). Jejich správná funkce je v boxu podmínkou. Některé 

polohy, některé pohyby a rozpor mezi počitky mohou vyvolat nevolnost, závrať. 

Fyziologickou cestou může dojít ke ztrátě rovnováhy na základě rozporu mezi počitky. 

Náhlé zastavení po rotaci je zrakem zpětnovazebně vnímáno jako stav klidu, ale pohyb 

endolymfy v polokruhovitých kanálcích dosud setrvačností pokračuje a signalizuje ještě 

rotaci. V této situaci dochází k počitku " točí se mi hlava", a to může vést ke ztrátě 

rovnováhy až k nevolnosti. 

Zkušenosti z výcviku kosmonautů dokazují dobrou trénovatelnost funkcí 

vestibulámího aparátu a jeho možnou stabilizaci ve smyslu prevence poruch(kinetózy). 

Tento proces precizace a stabilizace počitků vestibulárního aparátu probíhá spontánně i 

při sportovní přípravě, zvláště u koordinačně náročných cvičení. 

Proprioceptivní počitky 
Proprioceoptivní počitky bývají někdy nazývány svalovým smyslem, metaforicky se 

také mluví o "temném smyslu", pro určitou nejasnost a neurčitost těchto počitků. Jde o 

počitky, jejichž prostřednictvím si uvědomujeme svoje vlastní tělo, jeho polohu včetně 

jeho částí, změny poloh a svalová úsilí potřebná pro takové změny. Tyto počitky se 

obtížně vydělují z celého zážitkového komplexu poznávacích procesů. Mluvíme o 

kinestézii jako zvláštní poznávací schopnosti při rozlišování poloh a svalového úsilí. 

Experimentace ukazuje , že nejde o intraindividuálně generalizovaný rys 

charakterizující určitého člověka v oblasti propriocepce, ale spíše o dílčí, specifické 

percepční schopnosti pro jednotlivé situace. 

Význam propriocepce pro pohybovou aktivitu je v její funkci tonizační, operativní a 

regulativní. Funkce tonizační spočívá ve vlivu proprioceptivních impulsů na aktivaci 

centrálního nervového systému. Tyto aktivační účinky se mohou podmiňovat a tak 

významně ovlivňovat chování jedince. Podle některých předpokladů je v tomto 
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mechanismu skryt mobilizační zdroj volního úsilí při dosahováni nebiologických 

potřeb. 

Operativní funkce znamená úlohu propriocepce při průběžné regulaci úkonů. V této 

oblasti se projevuje neurčitost svalového smyslu a regulativní funkce je zpřesňována 

spojením se signálními funkcemi jiných smyslových orgánů. V současné době se ve 

sportovní oblasti začíná významněji využívat operativní funkce propriocepce při 

ideomotorickém tréninku. Jde vlastně o zpřesnění proprioceptivních počitků při 

sportovně důležitých pohybech a na tomto základě o pokus vytvářet ideomotorické 

představy s pozitivními na další průběh sportovních úkonů. V této souvislosti je důležitá 

zážitková proprioceptivní dominanta pohybu (prožitek klíčového momentu), která má 

velký význam v regulaci a automatizaci pohybu. 

Regulativní funkce proprioceptivních počitků je spojena se zpětnou aferentací při 

pohybové činnosti. Zatímco operativní funkce je spojena s mechanismem průběžné 

zpětné vazby kontrolní, regulativní funkce proprioceptivních počitků je spojena 

s rezultantními zpětnými vazbami. 

Do reflektorického vlivu proprioceptivních počitků na lidskou motoriku je vedle 

počitků z hlubokých svalů šíjových, také propriocepce svalstva trupu (posturální 

reflexy), končetin, a hlavně okohybných svalů. Okohybné svaly poskytují relativně . 

velké množství proprioceptivních počitků a bylo prokázáno, že jejích blokáda vede 

k poruchám rovnováhy a ke ztrátě orientace v prostoru. 

Do okruhu proprioceptivních počitků patří i vnímání bolesti jako signál svalové únavy a 

možného poškození pohybového ústrojí. Zprostředkují ho nocíceptory a má velký 

psychologický význam jednak jako překážka překonávána volním úsilím sportovce, 

jednak jako prevence organismu před poškozením. 

V souvislosti s proprioceptivnímí počitky je třeba se zmínit i o počitcích kožního 

smyslu, který je sice samostatný, ale má v pohybové činnosti také svůj psychologický 

význam. Vnímá se zde tlak, tah, teplo, chlad a bolest. Zejména bolest vnímaná 

prostřednictvím počitků kožního smyslu je v boxu specifickou , nepochybně vysoce 

individuální záležitostí, kdy dochází k potlačování nekomfortních až bolestivých pocitů 

při inkasování úderů a to především v oblasti obličeje. Vlivem tréninku se tato odolnost 

vůči "rušivým" počitkům kožního smyslu zvyšuje. 
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Vnímání prostoru a vzdálenosti v boxu 
Počitky jsou záležitosti elementární a fragmentární. Jejich spojování do komplexů a 

doplnění o podmíněný reflexní faktor zkušenosti vede ke vjemům. Vjemy mají základní 

význam pro orientaci sportovce v prostředí, jež ho obklopuje. Hlavním znakem 

vnímání ve sportu je jeho selektivnost a subjektivnost. Selektivností se myslí 

vnímavosti sportovce pouze k určitým, ve sportovní situaci významným signálům. 

Zejména v zápasovém zaujetí je charakteristické že boxer ,,nevidí a neslyší" s výjimkou 

těch podmětových situací, jež mají pro něj zásadní význam (soupeř). V některých 

případech je možné vidět i nutnost opakování výroků rozhodčích apod. Tato 

selektivnost je založena na záměrné pozornosti. 

Subjektivní vnímání ve sportu je založena na zkušenosti boxera se standardně se 

opakujícími situacemi. Určité jsou obvykle spojeny s určitými vjemy, a to umožňuje 

podmíněně reflexní řešení. Tréninkem se boxer učí tyto situace identifikovat, 

diferencovat v nich odpovídající specifické podněty a na jejich základě už z náznaků 

vytvořit odpovídající vjemy. To, jako odpověď na daný podnět, odstartuje použití 

zautomatizovaných dovedností. V utkání to umožňuje včasně a účelně reagovat na 

činnost soupeře. 

Vnímání prostoru (v boxu území které je vymezeno pro boj , tedy provazy ohraničená část 

ringu) je důležité zejm. pro dosažení určité poziční výhody při vedení boje. Nejčastěji jde o tzv. 

ovládnutí středu ringu s cílem vyvíjet na soupeře tlak a docílit například zatlačení soupeře do 

rohu ringu, kde je omezen jeho manipulační prostor. nivem různých taktických záměru dochází 

i k jiným zpiisobům využívání prostoru a tak ne lze na uvedený příklad, ač se pod vlivem prvního 

dojmu zdá být jediným vhodným, nahlížet jako na dogma. 

Tato činnost sice náleží spíše rozboru z pohledu taktické přípravy , nicméně je nutné tyto 

základní aspekty vnímání prostoru, vést v patrnosti již v prvních krocích sportovní přípravy a je 

- li k dispozici, využívat prostor ringu(nebo alespoň imitující prostor) pro nácvik co nejdříve. 

Sportovci se tak dostává brzkého pochopení základních pravidel při pohybu v ringu , která mziže 

dále rozvíjet a následně také účelně využít v utkání. 

Sportovec vnímá prostor v souvislosti dějem, který se v něm rozvíjí, tedy v souvislosti 

s pohybem, který reprezentuje časovou složku vnímání prostoru. Aktuálně poznávaný 

prostor sporto·vní činnosti v sobě zahrnuje poznávání děje, který si můžeme představit 

jako soustavu vektorů. Sám zúčastněný poznávající sportovec je součástí děje, pociťuje 

působení sil, sám působí v souhlase s nimi nebo proti nim. Dynamika činnosti mu 
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spolehlivě člení aktuálně přítomný prostor, takže si bez zrakové kontroly neustále 

uvědomuje polohu ve vztahu k význanmým objektům v okolním prostoru(provazy, rohy 

ringu). Významnou rolí v tom hraje faktor zkušenosti získaný zprostředkovaný učením 

v průběhu sportovní přípravy. 

S činností zrakového analyzátoru a vnímání prostoru souvisí také schopnost vnímat 

vzdálenost soupeře. Je třeba si uvědomit že v průběh utkání či cvičného boje (sparingu) 

neustále dochází k prostorovým změnám ve vztahu vzdálenosti soupeřů. Boxer tak musí 

být schopen ve velmi krátkém intervalu vyhodnocovat vzdálenost svého protivníka a 

vzhledem k tomu volit příslušná technická a taktická opatření. 

Při sportovní přípravě dochází ke specifickému tréninku smyslů, který spočívá 

v tříbení percepčních schopností opakováním a zdokonalováním činnosti. Od úrovně 

jednotlivých počitků až po komplexní vjemy dochází ke zlepšení prahů čivosti, a tím 

k přesnější diferenciaci podmětových situací. Obecně, v mnoha sportovních činnostech 

závisí na přesnosti vnímání různých podmínek prostředí, v nichž činnost probíhá. 

Základem je rozvinutá a precizovaná diferencující činnost za sportovní přípravy a 

aktuálně kolísající vlivem dynamiky sportovní formy. 

V některých sportovních disciplínách se hovoří o takzvaných pocitech - pocit pro míč, 

pro vodu apod. tyto činnosti vzcházejí ze závěrů předchozího odstavce a jsou značně 

specializované, nepříliš stabilní a dosti individualizované. Výše zmíněné nároky na 

vnímaní vzdálenosti v boxu, lze považovat také za specifických vjem a tedy po vzoru 

ostatních vzdáleností také" pocit vzdálenosti". 

2.4.2. Psychické procesy 

Pozornost 
Pozornost jako poznávací proces se liší od ostatních kognitivních funkcí, kde se 

s výjimkou procesů pamětních vytváří ve vědomí člověka vždy něco nového. Pozornost 

nepřináší nové obrazy. Je to poznávací proces spočívající v organizačním principu 

lidského poznávání, které je výběrové. Při tělesných cvičeních je selektivita poznávání 

důležitou podmínkou úspěšného provádění činností. Má tři úrovně, které bývají 

označovány jako druhy pozornosti: 
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)> Posturální pozornostně podmíněna aktivační úrovní organismu. Projevuje se 

jako nastražení, střeh, bdělost, pohotovost. Je těsně spojena s psychickým a 

svalovým napětím, s motivačně emočními faktory psychických procesů. 

Zpravidla není orientována určitým směrem, na konkrétní signál, spíše jde o 

difúzní očekávání významných podnětů. 

)- Bezděčná pozornost je založena na nepodmíněném orientačně pátracím reflexu. 

Projevuje se jako zaměřenost poznávacích procesů na dominantní podnět 

vjemového pole. Upoutání bezděčné pozornosti závisí na síle podnětu, změně 

signálu, novosti podnětu, kontrastnosti podnětu a emočně motivačních 

procesech (potřeba, zájem). Ve sportovních činnostech působí bezděčná 

pozornost většinou jako rušivý faktor 

'y Záměrná neboli úmyslná pozornost je vyvolávána a udržována subjektem 

činnosti. Je spojena s představou průběhu a cíle činnosti. Řízena je volními 

procesy. Jako nejvyšší druh pozornosti je podmínkou práceschopnosti člověka. 

Záměrné lidské činnosti včetně činností sportovních se bez ní neobejdou. 

V ontogenezi lidské psychiky se postupně vyvíjí v závěru předškolního věku na 

základě spontánní, neúmyslné pozornosti, v závislosti na rozvoji vůle, myšlení, 

charakteru. Ve sportu má záměrná pozornost význam jako příprava k akci, jako 

podmínky při realizaci náročného plánu činnosti a nástroj mobilizace při 

překonávání překážek. 

Při analýze sportovní činnosti se obvykle vypočítávají nezbytné vlastnosti pozornosti. 

Nejmarkantnější vlastností pozornosti je koncentrace. Je to soustředěnost pozornosti na 

omezený okruh objektů. Jejím fyziologickým základem je ohraničené ohnisko optimální 

vzrušivosti v mozkové kůře, ve kterém se soustřeďuje uvědomělá činnost subjektu. 

Pokud mají probíhat současně ještě některé jiné činnosti, řízené jinými oddíly CNS, 

musí to být činnosti automatizované. Čím méně je objektů, na něž je pozornost 

soustředěna, tím je koncentrace pozornosti vyšší. Tímto způsobem koncentrace 

pozornosti nepřímo souvisí s rozsahem pozornosti. 

Sportovní činnosti vyžadují různý rozsah pozornosti, a tím je podmíněna i koncentrace. 

Tachystoskopícký výzkum rozsahu pozorností v laboratorních podmínkách zjistil i 

boxerů průměr 8 objektů. 
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Intenzita pozornosti se projevuje jako zaujatost činností. Fyziologicky je podmíněna 

intenzitou dominantního ohniska podráždění, které aktivně tlumí vznik podráždění 

jinde. Projevuje se to tím, že subjekt jako by ,,nic jiného neviděl a neslyšel". Velmi 

intenzivní pozornost zpravidla nelze udržet neomezeně dlouhou dobu. Napětí 

pozornosti vede k rychlému vzniku únavy. Schopnost dlouhého intenzivního zaměřeni 

pozornosti se nazývá tenacita. 

Rozdělení (distribuce) pozornosti je vlastnost pozornosti., která při sportovních 

činnostech nachází největší uplatnění. Je to taková organizace procesů pozornosti,která 

umožňuje, aby subjekt vykonával dvě nebo více činností. Rozdělení pozornosti 

pozitivně souvisí s rozsahem pozornosti. Starší výzkumy redukovaly rozdělení 

pozornosti na rychlé přepojování pozornosti od činnosti k činnosti, přičemž jedna 

činnost musí být alespoň poněkud automatizovaná. Nověji se v souvislosti s rozdělením 

pozornosti mluví o limitu pozornosti. Je to určité množství informace, které právě 

odpovídá zpracovatelské kapacitě subjektu činnosti. Rozdělení pozornosti je možné, 

dokud množství informací, které je nutno v průběhu činnosti zpracovat, nedosáhne 

tohoto kapacitního limitu. Prostřednictvím limitu pozornosti je schopnost rozdělení 

pozornosti u lidí velmi diferenciovaná. Ve sportovních činnostech je rozdělení 

pozornosti často nutným předpokladem. Kromě individuálních vlastnosti poznávacích 

procesů je podmíněno učením. Tréninkem získaná zběhlost v některých činnostech 

automatizace řady operací umožňuje sportovci velmi účinně rozdělovat pozornost ve 

složitých sportovních situacích. Rozdělení pozornosti je předpokladem technického a 

taktického mistrovství sportovců. 

Stálost pozornosti se týká časové charakteristiky pozornostního procesu. Je určována 

časem, po který po který se udržuje koncentrace pozornosti na určitý objekt. Nepřímo 

souvisí s intenzitou pozornosti. Pozornost má samovolnou tendenci k přepojování, což 

se v obecné psychologii demonstruje při pozorování reverzibilních obrázků. Ve sportu 

je udržení pozornosti prvořadým problémem u činností s vysokou intenzitou pozornosti 

a při dlouhodobých cyklických činnostech. Schopnost po dlouhý čas rozlišovat málo 

intenzivní řídce a nepravidelně v čase rozmístěné podněty se nazývá vigilance. 

Stálost pozornosti a přepojování pozornosti nejsou v protikladu. Nejlépe to vyplyne 

z fyziologického vysvětlení jevu. Stálost pozornosti při dlouhodobé činnosti je 

podmíněna tím, že ohnisko vzrušivosti v CNS se postupně přesouvá na ty části 
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mozkové kůry, které řídí operace tvořící dohromady články téže činnosti. Pouze 

přepojování pozorností v rámci téže činností umožňuje stálost pozornosti po dlouhý čas. 

Opakem stálosti je rozptýlenost pozorností. Prakticky se projevuje jako roztržitost pří 

činností. Zpravidla je ve sportu podmíněna aktuálním psychickým stavem. Buď je 

pozornost od aktuální činnosti odpoutávána existencí dominantního podráždění, nebo je 

práceschopnost CNS snížena natolik, že se ohnisko podráždění stále rozplývá. 

Příkladem prvního mechanismu může být roztržitost v předstartovním stavu, příkladem 

druhého jsou stavy intenzivní únavy. 

Pro svůj vztah k poznávacím procesům a k psychickým procesům vůbec je pozornost 

dobrým východiskem pro analýzu předpokladů k činnosti. Pro svou složitost a dobré 

propojení na ostatní psychické funkce se stává zprostředkovaným kritériem i ostatních 

psychických procesů. 

Podle charakteru psychických procesů, které probíhají v předběžné periodě procesu 

reakce a ovlivňují afektorní periodu, se rozlišují z pohledu jednoduché reakce (odpověď 

na podnět který jedinec očekává a na nějž je připraven odpovědět určitým způsobem) 

senzorické, motorické, a neutrální typy reakcí. Senzorické jsou zaměřeny na detekcí 

signálu, motorické na přípravu odpovědi a neutrální jsou smíšené, kdy je subjekt 

zaměřen na obě složky reagování. 

V případě složité výběrové reakce neboli tzv. disjunktivní reakce( subjekt v závislosti 

na podnětové situaci vybírá způsob odpovědi), můžeme spatřovat obdobné schéma jako 

u reakcí jednoduchých. Její latentní perioda má však ne tři ale pět částí: senzorickou, 

rozlišovací, poznávací, výběrovou a motorickou. 

Původní hypotézy o vztahu doba reakce ke sportovní specializací a ke sportovní 

kvalifikaci se nepotvrdily.(Vaněk,T.,1997) Ukazuje se, že doba reakce je závislá zhruba 

na stejných činitelích jako pozornostní procesy. Navíc je prokázáno že počet alternativ 

při výběru odpovědi prodlužuje dobu disjunktivní reakce. Stále více se prokazuje 

závislost doby reakce na biorytmech a motivaci. 
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Místo pozornosti ve sportu je podle výše uvedeného nezastupitelné a významné. V boxu je 

pozornost společně s koncentrací velmi důležitým faktorem výkonnosti. Vzhledem k neustále se 

měnícím podmínkám během boje, je pro účelné využívání nacvičených dovedností nezbytné 

neustále sledovat pohyby soupeře, být téměř neustále v pozornostním (střehovém postavení). 

Jednotlivé slotky pozornosti se na výkonu podílejí v rúzné míře. Z výše popsaného se pro box 

jeví jako jedny z nejdůležitějších intenzita a stálost pozornosti. Bylo řečeno že stálost pozornosti 

je závislá na volním úsilí subjektu. Z tohoto pohledu je tedy možné volní procesy 

prostřednictvím tréninku ovlivňovat. V souvislosti s dobrou pozorností a koncentrací se v boxu 

hovoří o schopnosti "hledět do úderů" či "vidět údery". Tato schopnost je do jisté míry 

ovlivněna odstraněním strachu a potlačením nepříjemného pocitu při inkasování úderů. Avšak 

zdokonalení pozornosti i přes diskomfortní stav při výměně úderů umožňuje lepší anticipaci 

jednání soupeře a následně tedy i účelnější obranu s minimálním počtem inkasovaných úderů a 

také útok s větším počtem zásahů. 

Myšleni při sportovní činnosti 
Myšlení ve sportovní činnosti, které v základu vychází z představy obecné psychologie 

se zaměřuje především na operativní myšlení, které je organicky spojeno s úkony při 

řešení úkolů. Operativní myšlení je dominantním psychickým procesem v činnostech 

denního života, kdy je člověk nucen vybrat si z několika možných variant řešení. 

Zvláštním případem operativního myšlení při sportovní činnosti je taktické myšlení. 

Hlavním znakem operativního myšlení je jeho vazba na činnost subjektu. Uplatňuje se 

vždy, když se objeví potíže, které jsou vnímány jako překážka. V prvé fázi činnostm'ho 

myšlení je třeba tento problém pochopit , tzn. formulovat otázku, která se při činnosti 

vynořuje. Současně s ujasněním otázky se objevují asociace pamětních představ 

v souvislosti s aktuálním problémem. Subjekt vzpomíná kde se už s podobným 

problémem setkal a jaké řešení bylo tehdy efektivní. Zde vstupuje do procesu myšlení 

zkušenost, která bývá zdrojem moudrosti, ale může také přispívat k funkční vázanosti a 

k fixaci myšlení na stereotypní způsoby řešení. N a základě syntézy pochopení problému 

a využití asociovaných pamětních představ se vytváří představa hypotetického řešení 

situace v činnosti. To je kulminační moment procesu myšlení, dominující v dalším 

řešení. Při tvorbě hypotézy přistupují do procesu myšlení fantazijní představy, a to tím 

\'Íce, čím ojedinělejší je problém a unikátnější řešení. 
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Pro většinu sportovních činností je charakterická velká rychlost jednotlivých operací a 

tím jsou zkracovány jednotlivé fáze činnostního myšlení. V boxu se vzhledem k velké 

náročnosti na rozhodovací procesy vlivem rychlých změn podmínek a relativně krátké 

době vyhrazené pro adekvátní reakci, přistupuje k automatizovanému výběru 

z připravených vzorců řešení. Je možné hovořit o tzv. algoritmizaci, kdy sportovec 

vybírá řešení z několika předem zvládnutých variant. Jsou založeny na tom, že v určité 

situaci nastává jedna z možností řešení, na kterou navazuje další postup. 

Zmíněná rychlost průběhu činnosti v boxu je limitujícím faktorem pro jednu z fází 

operativního myšlení kterou je taktická tvořivost. 

Tvořivost obecně je chápána jako činnost jejíž výsledkem je něco nového. Za její základ 

jsou považovány procesy konvergentního a divergentního myšlení. Konvergentním 

myšlením se rozumí nalézání jediného řešení, které je prvcích úlohy předem obsaženo. 

Jedná se o vyhledávání jednoho řešení z řady podnětů. Divergentním myšlením je 

hledání a objevování nových způsobů řešení úloh, charakterizuje ho vytváření množství 

odpovědí jediného podnětu. 

Taktická kreativita je komplexnější tendence operativního myšlení využít nové prvky 

k překonání soupeře. Omezení se překonává zvýšením podílu intuitivních komponent 

myšlení a již zmíněnou automatizací výběru vzorců řešení. V praxi se to projevuje 

výběrem a realizací vhodné protiakce již na základě ideomotorických náznaků začínající 

akce protivníka.Operativní myšlení se zde propracovává na svou nejvyšší úroveň a 

vyžaduje dlouhodobý nácvik dovedností s příslušnou mentální průpravou. 

Ve sportovní taktice se někdy tvořivé myšlení ztotožňuje se složitostí myšlení. To je 

velký omyl, protože tvořivé taktické myšlení směřuje naopak k maximálnímu 

zjednodušení komplexru'ho procesu myšlení při respektování všech podstatných prvků. 

Jednoduchá taktika nemusí být odrazem primitivního myšlení, naopak myšlením na 

vysoké tvůrčí úrovni, kdy se abstrahuje od nepodstatných věcí a operace jsou 

soustředěny na řešení klíčových problémů. 

Kreativita úzce souvisí s improvizací. Na rozdíl od algoritmizace je improvizace 

okamžité řešení soutěžní situace, kdy toto řešení leží v samotné probíhající činnosti a 

není předem připravené. 

Z výše uvedeného lze vyvodit jeden závěr. A sice že těžiště nácviku pohybových 

dovedností v boxu (technická příprava) leží v učení různých pohybových vzorců jako 
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odpovědí na různé podněty. Jejich kvalitativní povaha vede k uplatnění algoritmizace a 

jejich kvantita společně s dalšími aspekty kreativity se podílí na úspěšné improvizaci 

v nenadálých a atypických situacích. 

Z hlediska zaměření práce se může zmínka o myšlení společně s taktikou zdát určitou 

zbytečností přesahující její záměr. Nicméně je si třeba uvědomit že taktika je jednou ze 

základních složek účelného vedení boje v boxu. Vzhledem k tomu že trénink základních 

dovedností je základem pro účinný rozvoj operativního myšlení zejm. tvořivosti a z ní 

se odvíjející taktiky, je nezbytné vést jejich nácvik v duchu základních taktických zásad 

již od jeho počátku. 

Dále je si třeba uvědomit že vedle toho jak taktika může a měla by zasahovat do 

nácviku dovedností, tak tento nácvik výrazně ovlivňuje taktické možnosti v průběhu 

utkání. Pokud totiž sportovec není schopen zvládnout určitou dovednost technicky 

správně, není ji možné takticky dostatečně využít. 

{Například pokud se soupeř bezhlavě vrhá do útoku s velkým počtem úderů ve snaze vyvinout 

tlak, je jednou z možností provést sidestep společně s úderem je! soupeře zasahuje v průběhu 

jeho pohybu. Pokud však svěřenec nedokáže pohyb správně provést,není zautomatizován, pak v 

psychickém tlaku způsobeném náročností situace na rozhodovací procesy, bude provedení této 

techniky znemožněné a nebo , v případě že se přeci jen jedinec zkoncentruje na provedení, 

může být nesprávná technika pohybu kontraproduktivní a vede mimo jiné např. k inkasování tzv. 

šťastných úderů (Iucky punch) které mohou snadno zvrátit utkání.) 

2.5. Technická příprava 

Nácvik pohybových dovedností lze z pohledu sportovru'ho tréninku zařadit do oblasti 

technické přípravy. 

Technická příprava pro níž jsou jako teoretický základ využívány poznatky o 

motorickém učení, si klade za cíl vytvářet a zdokonalovat sportovní dovednosti. Za 

dovednosti se pokládají získané předpoklady sportovce účelně, účinně (efektivně) a 

úsporně řešit pohybové úkoly dané specializace, v našem případě boxu. Jsou 

komplexem, který se týká nejen motoriky člověka, ale uplatňuje se zde i jeho psychika a 

fyziologické funkce. Způsob řešení pohybového úkolu dle pravidel boxu s 

biomechanickými zákonitostmi a pohybovými možnostmi sportovce vyjadřuje pojem 

technika. Z toho plynou i kritéria techniky. Dominantní přitom není jen samotný průběh 
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pohybu ,ale jeho úspěšnost která má v případě direktu těžiště v úspěšném zasažení 

soupeře úderovou plochou s maximálním snížením rizika protiúderu. S ohledem na 

individuální zvláštnosti sportovců se osobité provedení pohybu označuje jako styl. 

2.5.1. Průběh učení pohybovým dovednostem 

2.5.1.1. Vnímání a zpracování podnětů 

Sportovní dovednosti vznikají na základě informací o vnějším a vnitřním prostředí 

sportovce a jejich syntézy poskytující ucelený obraz o situaci, která má být programově 

řešena. Vytváření tohoto obrazu se děje na základě informací smyslových orgánů 

(zrakového,sluchového,polohového), které jsou obsahem procesu vnímání.vedoucí roli 

sehrává pohybový (kinestetický) analyzátor, který integruje celý systém v jediný 

funkční celek- komplexní pohybový analyzátor. Opakováním vnímaných situací se 

schéma těchto obrazů postupně zpevňují v odpovídajících vzorcích jednání (percepční 

vzorce). Tyto soubory informací se prostřednictvím aferentních nervových drah 

přenášejí do CNS, kde dochází k jejich dalšímu zpracování v procesech programování. 

Zde se formuje nervový základ příslušného provedení, představa o vybraném programu. 

Ten se ukládá v motorické paměti. Vybraný program řešení se realizuje tím, že 

příslušné struktury nervových vzruchů vyvolávají v kosterním svalstvu odpovídající 

aktivitu. Postupně se vytvářejí struktury podmíněných reflexů. Ty se systematickým 

opakováním zpevňují v samostatné neurofyziologické celky (vzorce vnímání, programů 

řešení a motoriky), které jsou vlastním základem vnějších pohybových projevů 

sportovců. Jsou relativně samostatné,mají potenciální povahu, mohou být spojovány a 

kombinovány v nové celky podle aktuálního účelu. 

2.5.1.2. Koordinace a technika(pohybový rytmus), obratnost 

Prohlubující se poznatky o technice a technické přípravě stále více zdůrazňují význam 

koordinačních schopností. Koordinaci je připisována role "organizátora", který 

v systému řízení a regulace motoriky působí jako integrující činitel. Pohybové 

koordinační schopnosti mají vztah k psychice( senzorickým, kognitivním a motivačně 

aktivačním procesům), kondici( projevům rychlostních, silových a vytrvalostních 

schopností) a k energetickému zajištění pohybové činnosti. Jako celek se koordinační 
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schopnosti podílejí velkou měrou na přesném,plynulém, rytmickém průběhu pohybu, 

ale také na přizpůsobivosti techniky. Specifickým způsobem se přitom uplatňuje 

kinesteze. Zvláště vyspělí a zkušení sportovci zřetelně vnímají a uvědomují si 

specifické pocity (cit pro vzdálenost, vnímání prostoru). Ve vztahu k osvojené technice 

sportovních dovedností jsou koordinační schopnosti chápány jako jejich součásti, avšak 

jsou současně i relativně samostatné a přenosné, a proto mohou být využívány i v jiných 

souvislostech, na příklad při spojování či kombinování několika dovedností nebo při 

tvorbě nových originálních programů. 

Sportovní dovednosti tvoří relativně omezený okruh určovaný pravidly sportovních 

odvětví a disciplín, resp. úkoly, které jim jsou stanoveny. Výkonový charakter 

sportovních dovedností však také formuje strukturu motivace(výkonová motivace), 

klade vysoké požadavky na úroveň techniky , rozvoj speciálních pohybových 

schopnosti a zejm. na nejužší propojení motoriky s vnitřními orgány zajišťujícími 

energetické zdroje. Sportovní dovednosti jsou tedy specializovanější,složitější a na 

zvládnutí také náročnější. Jejich učení vyžaduje celkovou adaptaci organismu i 

osobnosti. Jde tedy o proces velice komplexní, v němž učení a zdokonalování techniky 

je sice významnou, nicméně jen dílčí složkou tréninkového procesu. 

Abychom mohli hovořit o úspěšném a progresivním zvyšování sportovní výkonnosti je 

třeba výsledky pohybového učení opřít o přiměřeně rozvinuté další složky sportovního 

tréninku. 

2.5.2. Klasifikace pohybových dovedností 

Způsobů klasifikací pohybových dovedností je mnoho, záleží na volbě diferenciačních 

kritérií. 

Pro náš účel, přiblížení pohybových dovednosti v boxu, vyjdeme z nejpoužívanějšího 

členění, které mají vztah k praktické aplikaci motorického učení. 

Podle rozsahu zapojených svalových skupin a s tím souvisejících pohybů se pohybové 

dovednosti dělí na: 

J;;. hrubé, které se uskutečňují pomocí velkých svalových skupin, za účasti všech 

části těla 

~ jemné, zahrnující větší počet svalových skupin, pohyby jsou zpravidla menšího 

rozsahu, avšak provedením přesné 
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Podle časového průběhu se pohybové dovednosti dělí na: 

);> diskrétní, v nichž je patrný začátek a konec; jsou zpravidla krátkodobé a 

acyklické, spíše standardního provedení 

~ sériové, představují řetěz navazujících dovedností různého typu( cyklických i 

acyklických); někdy se tato dovednosti označují jako kombinované 

~ kontinuální,charakteristické rytmickou návazností opakujících se cyklů 

Pro praxi poměrně účelné, je dělení pohybových dovedností podle podmínek vnějšího 

prostředí: 

~ uzavřené, je-li prostředí stabilní, bez silnějších rušivých vlivů; průběh pohybů je 

standardní s minimálními požadavky na variabilitu 

~ otevřené, proměnlivé prostředí, působeni výrazných rušivých vlivů; úspěšné 

provedení pohybových dovednosti je podmíněno značnou mírou jejich 

variability, tj. regulací pohybu ve smyslu reakce na zrněny v čase. To klade 

mimořádné nároky na všechny zúčastněné procesy 

programování(myšlení,paměť, tvořivost) i realizace. 

senzoriku, 

Osvojováni, zdokonalováni a stabilizace techniky otevřených dovedností se odehrává 

postupně. Zpočátku je nutné automatizovat struktury základních pohybových vzorců 

jejich nejčastějších variant, včetně rozšiřováni jejich variability. Dále se již osvojené 

pohybové vzorce modifikuji tím že se přizpůsobují podmínkám soutěžních situací. 

Závěrečná pozornost se soustřeďuje na zpevňováni a stabilizaci techniky s soutěžních 

podmínkách, případně v podmínkách jim blízkých. Cílevědomě se odolnost techniky 

vůči vnějším, ale i vnitřním vlivům(únava, emoce) zvyšuje adekvátním zatěžováním. 

3. Analytická část 

3. 1. Struktura techniky v boxu 

Techniku boxu lze pro lepší pochopení a přehlednost rozdělit do několika základních 

skupin dovedností. Tyto jednotlivé dílčí dovednosti se v rámci obecného pojetí techniky 
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navzájem propojují a ovlivňují se. Tím vytvářejí jakousi základní strukturu technických 

nároků, která poté ve spojení s vhodnou invencí boxera vyúsťuje v bojový styl. 

Cílem nácviku respektive tvorby této struktury by měla být její plná automatizace jež je 

předpokladem pro kreativní tvorbu v rámci invenčního působení cvičence. 

V motorickém učení musíme vybavit boxera takovými dovednostmi, které vytvoří 

technickou strukturu jež může být dále rozvíjena jak z hlediska kvalitativního tak také 

v jisté míře i z hlediska kvantitativm'ho. Kvalitativní složka struktury techniky je 

charakterizována mírou automatizace pohybových dovedností která může mít pozitivní 

vztah k plasticitě těchto osvojených pohybových struktur a dále také schopnost 

redukovat jejich řízení. Poslední uvedená schopnost je podmíněna mimořádnou 

aktivitou psychických procesů, v nichž se prostřednictvím zásahů vůle v řízení 

pohybových dovedností uplatňují vědomosti, zkušenosti, schopnosti a osobnostní 

vlastnosti jedince(Choutka, Brklová , Vojtík, 1999). Složka kvantitativní pak souvisí 

zejména s objemem pohybových dovedností. 

Obě složky se vzájemně ovlivňují a není možné je při tréninku chápat odděleně. V praxi 

jde o to, zaměřit se na zdokonalování technických dovedností, tedy zlepšování kvality 

jejich provedení( a to z i z hlediska taktiky a bioenergetického potenciálu) a současně 

vytvářet jejich vhodný objem. Malý objem pohybových dovedností může v jistém 

smyslu usnadňovat rozhodovací procesy o volbě pohybové odpovědi na podněty, 

nicméně s přibývajícím časem a růstem výkonnostní třídy boxera, může být malý objem 

dovedností značně limitujícím faktorem taktiky a nepochybně také schopnosti 

improvizace, jejíž projevy nejsou v boxerském utkání řídké. 

Skupiny pohybových dovedností tvořící strukturu techniky je nutné uvažovat ve dvou 

rovinách. Jednak jde o základní strukturu techniky, a jednak o celkovou individuální 

strukturu techniky daného boxera. V prvním případě jde pohybové dovednosti jež lze 

považovat za všeobecně použitelné a tvořící základ boxerské techniky společný pro 

všechny typy boxerů a bez ohledu na jejich stylové předpoklady. N aproti tomu 

individuální struktura techniky je již nástavbou předchozího pohybového základu a 

respektuje individuální zvláštnosti boxera. Je více spjatá s kreativitou a taktickou 

složkou tréninku. Tvorba této struktury je o poznání obtížnější a delší než struktura 

první. Lze konstatovat že tato část práce provází boxera po celou dobu jeho kariéry. 
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Tato práce se zaměřuje především na obecné zákonitosti učení technických doYedností a 

tak je v dalším výkladu zacílena především na základní strukturu boxerské techniky. Tu 

je možné orientačně rozčlenit na další podskupiny. 

Mezi hlavní skupiny základní techniky tedy patří: 

> Postoj 

> Útočné prvky-údery 

~ Obranné prvky 

> Přemístění v postoji 

> Základní taktika 

Tyto podskupiny tvoří základní oblasti z nichž každá obsahuje svoje vlastní specifické 

dovednosti a pak rovněž dovednosti vzniklé jejich spojením. Pro lepší pochopení si je 

krátce charakterizujme: 

Postoj 
Z hlediska sportovního boje se v boxu uplatňuje pouze jeden postoj - bojový postoj 

neboli střeh. V rámci nácviku se však zejm. v úvodních tréninkových jednotkách 

využívá tzv. základní postoj. 

Útočné prvky-údery 
Arsenál boxerských úderů není pro základní strukturu techniky příliš velký a omezuje 

se na tři základní typy úderů: přímý úder(direkt), boční úder(hák), spodní úder( zvedák) 

Obranné prvky 
Základní obranné prvky v boxu jsou: srážení , zablokování, úhyb, ponoření a ukročení, 

Tato základní pojmenování jsou poměrně obecná a skrývají pod sebou další specifické 

pohyby. Pro základní popis je však takové rozdělení dostačující. 

Přemístěni v postoji 
Pohyb v postoji je nezbytným předpokladem pro vedení boje. V dnešní době se vlivem 

vývoje sportovního boje pohyb uskutečňuje především posuny. Od překračování, až na 

výjimky, bylo na soutěžní úrovni upuštěno. V dnešní době hovoříme o tzv. "starém 

krokování". Přes své ojedinělé využití v utkání má však i nadále místo v tréninku boxu 
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jako průpravné cvičení. Práce dolních končetin je v boxu jednou z vysoce ceněných a 

potřebných činností od kterých se odvíjí způsob boje. Zvládat rychlé změny směru, 

posuny vpřed a vzad zkrátka umění "tančit" , je podstatnou složkou jež se podílí na 

finálním výkonu boxera. Nácvik bývá značně specifický z hlediska způsobů vedení boje 

hmotnostních kategorií. Z pohledu základní struktury techniky je však možné vytvořit 

základ společný všem. 

Základ nf taktika 
Tento okruh dovedností se zaměřuje především na seznámení se základními pravidly a 

nejobecnějšími taktickými zásadami pro vedení boje. Tyto dovednosti a znalosti se 

rozvíjejí v návaznosti na příslušné fáze přípravy v dalších technických dovednostech a 

nelze je od nich izolovat. Jako příklad lze uvést zásadu neustálého sledování 

soupeře(hledět dopředu, ne na zem), znalost použití základních úderů v závislosti na 

vzdálenosti cíle, či nutnost zasahovat úderovou plochou. 

Výše charakterizované skupiny dovedností nelze chápat izolovaně. Každá jednotlivá 

skupina se na celkové úrovni základní struktury techniky podílí za přispění všech 

ostatních. Z toho důvodu není možné považovat tyto skupiny jako určité stupně, kroky 

či fáze, ale pouze jako určité klíčové oblasti determinující základní strukturu techniky. 

3. 2. Popis základní techniky-hypotetický model 

3.2.1. Přímý úder v základním postavení 

Základní postavení 
Základní postoj je výukovým prostředkem, který slouží k uvedení začínajících boxerů 

do základních principů. Postoj neslouží k vedení boje a je snaha záhy po zvládnutí 

hrubé koordinace v této formě, přecházet do klasického bojového postoje. 

V počátečních fázích nácviku není tedy nezbytné striktní provádění technik v základním 

postoji. Po přechodu k nácviku v bojovém postoji se však základní postoj i nadále 

využívá k zpřesnění techniky a připomenutí základních principů ve zjednodušené 

formě, a to v různých časových odstupech podle aktuální potřeby či programu období 

sportovru'ho tréninku. 
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Přestože provedení úderu v základním postoji není finální podobou, a stěžejní a zároveň 

nejdelší část nácviku se odehrává v bojovém postoji, budou již v popisu přímého úderu 

v základním postavení uvedeny a rozebrány aspekty technického provedení, které jsou 

významné zejm. pro zmíněné pozdější fáze nácviku.Tento fakt sleduje záměr vštěpovat 

subjektu dané zákonitosti již od počátku nácviku tj. od nejjednodušších 

specializovaných cvičebních prostředků. 

Charakteristika základního postavení 
Chodidla nohou jsou rovnoběžně vedle sebe přibližně na šířku ramen 

(Jedním ze stěžejních prvků pro správné proveden( úderu je účelné zapojení boků do soustavy 

pohybů při jeho provádění. Uvolněnost boků vycház(, vedle pasivní uvolněnosti dané partie také 

ve vzájemném postaven( nohou a trupu. Výše doporučená šfřka postoje, vychází z potřeby 

aktivně ulehčit bokům jejich práci, která je při nadměrně širokém postoji omezena.Dalším 

argumentem pro uvedenou šířku, je potřebný drobný vertikální pohyb dolních končetin 

podporující úder. Ten je při přehnaně širokém postoji rovněž omezen a mohou z něj plynout 

také některé dalšf potíže, související se vztahem trupu a dolních končetin. Pň1iš úzký postoj než 

je doporučeno není tak stabilní a z hlediska nácviku nejzákladnější formy a pochopení 

primárních principů je naprosto nevhodný tím, že cvičenec nedokáže správně vnímat a následně 

pak regulovat posuny těžiště těla při prováděn( úderu.)(Miňovský,F.,2006) Špičky směřují 

dopředu nebo mírně dovnitř. Nohy jsou mírně pokrčené, pánev se nevysazuje naopak je 

mírně podsazená Těžiště je uprostřed mezi nohama, takže hmotnost je rozložena 

rovnoměrně na obě nohy. 

Trup s pažemi je uvolněný a to především v horní části zad, kde dochází k zakulacení 

krční a hrudní páteře. Toto zakulacení 

doprovází protrakce ramen a vytváříme ze zad jakýsi 

krunýř. Ačkoliv je brada tlačena k hrudní kosti, pohled 

směřuje dopředu. 

V okamžiku kdy jsme zaujali výše popsané postavení, 

paže volně spočívají na předních stranách stehen, 

hřbetem vzhůru. Sevřeme ruce v pěst, ohýbáme 

končetiny v loketním kloubu a zdviháme ruce 

k obličeji. Současně s flexí paže otáčíme ruce dlaněmi 
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k obličeji. Zdviháme pouze předloktí se snahou izolovat horní část paže, která je opřená 

o hrudník. Ve chvíli kdy dokončíme zdvih, opřeme falangové klouby o lícní kost. Z této 

pozice zahajujeme nácvik vlastního úderu. 

Průběh pohybu segmentů těla podporující úder 
Konečná podoba a efektivita úderu je výsledkem správného zapojení jednotlivých 

segmentů těla, které se na jeho provedení podílejí. 

Pohyb začíná aktivním zatlačením přední částí plosky nohy do podložky a samostatným 

pohybem paže směrem k cíli dopadu Tento pohyb je v podstatě jen zformování paže a 

ruky do zamýšleného směru pohybu, jde tedy o pohyb velmi nepatrný. Zvážíme - li 

délku dráhy samotné ruky letící k cíli a dráhu těla(boku) která podporuje úder, dojdeme 

k tomu, že abychom sladili práci obou těchto částí, je třeba vzhledem k značně kratší 

dráze pohybu boku, začít celou akci zmíněným aktivním pohybem paže do směru 

úderu. Dochází k vertikálnímu a rotačnímu pohybu dolní končetiny, který je 

doprovázen aktivním rotačním pohybem souhlasného boku( dostává se jakoby před 

tělo). To způsobí vytočení paty vně, rotaci trupu kolem podélné osy a jeho nachýlení do 

směru úderu(počáteční mohutný záběr předává energii paži, která začíná svoji práci). 

Rameno pracuje současně s trupem, zdvihá se a působí do směru úderu(vytažení 

ramene). Těžiště se posunuje blíže k stojné noze, avšak úderová noha musí být stále 

v kontaktu s podložkou a vytvářet tak oporu pro končetinu, která provádí úder. 

Vytažení ramene může způsobit předklonění. Toto není na škodu za předpokladu, že jde 

jen o malý hrudní předklon a stále vnímáme zatížení zadní nohy. Pokud se noha 

neodpoutává od podložky, je mírný hrudní předklon v mezích účelného použití úderu a 

spíše napomáhá jeho síle. Pakliže se cvičenec předklání příliš, dochází k přesunu těžiště 

těla ve směru předklonu, což má za následek odlehčení zadní nohy a přenosu hmotnosti 

těla na nohu přední (přepadávání do úderu). Úder tak nemá ve finální části oporu a 

může být oslaben. Vedle toho jde z pohledu utkání o velmi takticky nevýhodnou situaci, 

kdy je při takovém způsobu úderu narušena stabilita a je velmi obtížné navázat další 

technikou, nehledě na časovou náročnost znovunabytí ztracené rovnováhy -

připravenosti k b<;>ji - bojového střehu. 
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Průběh pohybu úderové paže 
Výchozí postavení bylo popsáno výše, mechanismus začátku pohybu také a proto se 

nyní zaměříme na popis práce odírající končetiny. 

Podstatnou záležitostí, která tvoří základní stavební kámen pro trénink všech druhů 

úderů, je poloha paže při dopadu na cíl. Pochopit základní principy na kterých jsou 

postaveny jednotlivé typy úderů a uvědomit si rozdíly mezi nimi, značně ovlivňuje 

další rozvoj jedince. Na rozdíl od základní práce ostatních segmentů těla zapojených do 

úderu , které vycházejí ze stejných zákonitostí a posloupnosti, je aktivita paže pro 

jednotlivé údery značně specifická. 

Pěst se z výchozí polohy pohybuje co nejvíce po přímce. K tomu abychom co nejdéle 

dodrželi přímočarý pohyb pěsti, je nutné myslet na to, aby loket úderové paže směřoval, 

až do poslední fáze těsně před dopadem, co nejvíce kolmo k podložce. Dosáhneme toho 

tím, že ponecháme pěst po celou dobu pohybu, až do zmíněné fáze otočenou co nejvíce 

dlaní vzhůru(supinace). 

Těsně před dopadem ruky na cíl dochází k částečnému nebo úplnému přetočení pěsti a 

krátkému zpevnění spojenému s dokončením výdechu. V karate je tato to činnost 

nazývána ,,kime" (Nakajama, 1966) Vzápětí se zapojuje opačný mechanismus ostatních 

segmentů (rameno, trup, bok, dolní končetina) a aktivním zatažením zpět se paže 

dostává znovu do výchozl11o postavení. 

Při stahování pěsti dodržujeme stejný princip jako při jejím letu na cíl. Nyní však 

samozřejmě v opačném pořadí. 

Nejdříve dochází k supinaci předloktí a vzápětí potom 

se začíná paže stahovat (po stejné dráze jako letěla 

vpřed) do výchozí polohy. 

Paže je při finální podobě úderu co nejvíce uvolněná, 

zapojení svalů paže a pletence ramenruno dosahuje 

jen takové intenzity, která je nezbytně nutná 

k předpažení a ke stabilizaci paže v této poloze. Pěst 

je v průběhu pohybu rovněž uvolněná- sevření není 

pevné. Ruka je v podstatě "volně hozena k cíli".(zde 

je nutné připomenout volní aktivitu paže při zahájení 
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úderu) V konci úderu samozřejmě dochází ke zmiňovanému zpevnění těla a tedy i paže, 

zápěstí a pěsti. To vše je podpořeno výdechem. 

Neúderová strana těla nezůstává nečinná. Paže kryje bradu a hrudník. Rameno je 

uvolněné a mělo by být níže než rameno pracující do úderu. 

Neúderová dolní končetina vytváří jakýsi bod otáčení. V počáteční fázi pohyb 

podporuje a dochází k vertikálnímu pohybu (Vertikální pohyb obou končetin je drobný 

a je izolován od trupu, který se nenarovnává, ale pouze rotuje kolem podélné 

osy). V konečné fázi se zpevňuje a zabraňuje tak úplnému přetočení těla. Působí 

v podstatě jako páka. 

3.2.2. Přímý úder v bojovém postoji 

Bojový postoj- střeh 
Oproti předchozímu postavení které nám slouží pouze 

jako úvod do problematiky boxu, je bojový postoj již 

vrcholnou pozicí ze které vychází ,jak již název 

předznamenává, bojové a soutěžní situace. 

Zaujetí bojového postoje 
Tento postoj se na první pohled liší od postoje 

základního tím, že chodidla nohou zde nejsou již 

paralelně vedle sebe, nýbrž jde v podstatě o stoj 

zánožný. 

O tom jakou nohu máme vpředu rozhoduje až na 

drobné výjimky lateralita cvičence(Je mnoho triků jak to zjistit. Nejběžnější je asi 

překvapující strčení ze zadu,kdy většinou ve snaze zabránit pádu, vykročíme a 

odtajníme tak naši přední nohu). Většinou je přední noha souhlasná s naší tzv. horší 

rukou a bývá obyčejně i naší nohou odrazovou. Podle předchozího tedy dojde k tomu, 

že praváci mají vpředu levou nohu a leváci pravou. Tato záležitost je však ryze 

individuální a proto výše uvedené pravidlo nelze dogmaticky prosazovat. Mohou se 

samozřejmě vyskytnout výjimky. 

Záleží samozřejmě i na tom jak se jedinec v daném postoji cítí. Zde je ale také nutné 

připomenout , že není přt1iš dobré nerozhodně postoj během nácviku měnit. Z počátku 
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lze samozřejmě vyzkoušet nějaké varianty, nicméně je vhodné se v co nejkratším čase 

přiklonit k některé z nich. Pozdější změny postoje a nevyhraněnost mohou znesnadnit 

výcvik. 

(V tzv. staré škole se změny postojů běžně vyskytovaly a dokonce tvořily jeden ze základů 

pohybu a chápání technik. Jednalo se o boxerskou chůzi, která je dnes užívána většinou jen jako 

průpravné cvičení.) 

Šířka a délka postoje 
Poté co vyřešíme problém s tím jakou nohu mít blíže k soupeři můžeme dát postoji již 

nějakou formu. 

Šířka postoje je dána,stejně jako tomu bylo u postoje základního, šířkou ramen 

cvičence. Postoj může být i nepatmě širší ale rozhodně ne užší. 

(Noha tvoří oporu pro úder takže je výhodné působit i nohou co nejvíce do směru úderu tak, aby 

byl co nejsilnější. Toho docflíme nejlépe tím způsobem, že noha bude v okamžiku úderu co 

nejvíce v zákrytu za ramenem. To samozřejmě v žádném případě na úkor boční rovnováhy 

cvičence.-Tato poznámka slouží spíše k varování před přfliš širokým postojem, než 

k důslednému dodržování zákrytu noha - rameno; zároveň se k tomuto problému váže 

odůvodnění pro šířku postoje uvedené v kapitole direkt v základním postoji.) 

Délku pro základní nácvik lze stanovit pomocí 

jednoduché pomůcky.Nohy jsou za sebou v šířce 

ramen, poklekáme na koleno zadní končetiny 

společně s vytáčením paty vně. Při správné délce by 

mělo koleno dokleknout v rozmezí jen několika 

centimetrů od paty přední nohy. Z počátku je vhodné 

volit spíše těsnější vzdálenost,za krátko si cvičenec 

sám délku přizpůsobí tak, aby mu postoj plně 

vyhovoval. Špičky chodidel jsou nasměrovány 

takovým způsobem aby se při pomyslném 

prodloužení protínaly. Docílíme toho tak že špičku 

přední nohy stočíme mírně dovnitř. Špička zadní nohy 

směřuje šikmo vpřed a vně a nebo podle novějšího trendu spíše přímo dopředu,což ji 

v podstatě neustále udržuje na špičce. 
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Vzhledem k tomu že převážná většina odchozích a příchozích útoků se uskutečňuje ve 

vztahu k soupeři, který stojí čelně proti nám, je požadavek na stabilitu v předozadním 

směru mnohem větší než na stabilitu boční. (Miňovský,F., 2006) 

Těžiště 

V bojovém postoji v základní formě je snaha udržovat těžiště těla uprostřed mezi 

nohama. Dbáme tedy na to abychom zatěžovali obě dolní končetiny rovnoměrně. Je též 

možné a pro použití v některých bojových a nácvikových situacích i výhodnější, mít 

těžiště posunuto poněkud více nad zadní nohu, kdy je pak rozložení hmotnosti asi 40% 

pro přední nohu a 60% pro nohu zadní. (Miňovský,F., 2006) 

Bojový postoj je v podstatě jakýmsi pozornostním postavením ze něhož lze kdykoliv a 

okamžitě provést obranu či útok.Je rovněž jakousi úlevovou polohou. Neměl by borce 

příliš zaměstnávat a připravovat o energii.(Tato podmínka se samozřejmě zejm. odvíjí 

od trénovanosti boxera, nikoliv jen od technického provedení postoje.) 

Bojový postoj v této formě je značně variabilní. V klidu a modelových podmínkách se 

snažíme o maximálně striktní provedení s takovými posuny těžiště které jsou nezbytné 

k správnému provedení techniky. V boji však dochází k mnoha situacím při kterých se 

poloha těžiště ať již záměrně či nezáměrně mění. Těžiště pracuje,pohybuje se. Snahou 

boxera pak je, zajmout co nejdříve takové postavení, ze kterého může dále pracovat. 

Tím je právě nácvikem získaný postoj. 

Výška těžiště respektive jeho vzdálenost od podložky je rovněž rozhodujícím 

determinantem stability postoje. Čím je těžiště blíže k podložce, tím je postoj 

stabilnější. Přesuny v nízkém postoji mohou být však poměrně zbytečně namáhavé. 

Nehledě na to, že pokud příliš zvětšíme základnu postoje, abychom docílili snížení 

těžiště, omezíme tím pohyblivost boků a ztížíme práci jednotlivým segmentům 

zapojujících se do úderu. Výsledkem je pak možná dobře silově zajištěný úder, ale jeho 

dopadová energie bude pravděpodobně menší vzhledem ke zkrácení poloměru otáčení 

trupu kolem podélné osy těla.(Omezení rozsahu pohybu vlivem uvedených příčin se 

projeví sníženým impulsem sily popř. kratší délkou působení síly, což se projevuje 

v rychlosti úderu a jeho dopadové energii - viz. Newton, zákon síly, F=m.a) Dále zde 

může vlivem prodloužení a rozšíření postoje dojít k omezení iniciační práce dolních 

končetin, což se opět podepisuje na síle úderu. 
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Rozvržení hmotnosti v poměru 40:60 (přední:zadní) je vhodné použít nebo raději 

vyžadovat právě v průběhu nácviku. Je vhodné zejm. tam kde nám cvičenec přepadává 

do úderu, předklání se, nedostatečně pracuje zadní nohou. Pro některé je to snadnější 

forma práce s vlastním těžištěm než pokud mají váhu rovnoměrně rozloženou. 

Průběh pohybu v bojovém postoji 
V kapitole úder ze základního postavení jsme vymezili základní aspekty technického 

provedení úderu. Tyto zákonitosti přetrvávají i pro techniku následující takže není nutné 

se zde o nich dále rozepisovat. 

Úder z přední ruky 
Z výše popsaného bojového postoje zahajujeme pohyb aktivním přibližováním pěsti 

k cíli. Zároveň se souhlasný bok a rameno otáčejí do směru úderu a pata přední nohy se 

odpoutává od podložky a nepatmě se vytáčí do strany. Cvičenec tak stojí na špičce 

přední nohy. Dolní končetina je zpevněná. Těžiště by se nemělo př11iš posouvat ale 

pokud přeci k posunu dojde, pak jen k zadní noze, v žádném případě k noze přední 

(dojde tak k nežádoucímu zatížení přední nohy a deformaci postoje a celého úderu). 

Úder ze zadní ruky 
Jak již bylo uvedeno dříve, pohyb začíná aktivní 

nasměrování ruky (pěsti) do směru zásahu a dále 

navazuje příslušná práce ostatních segmentů 

podporujících úder. V této fázi jde oproti provedení 

v základním postoji k zvětšení rozsahu pohybu a tím 

ke ztížení harmonizované souhry dílčích pohybových 

operací. Z hlediska dalšího tréninku je provedení 

úderu v této podobě v podstatě finální a je základním 

stavebním kamenem pro tvorbu kombinací. 

3.2.3. Údery na spodní pásmo 

Dle pravidel boxu je zásahová oblast těla boxera 

vymezena v prostoru od pasu po hlavu. Bylo by takticky nevy'hodné nevyužít celý 

prostor určený k zásahu soupeře a omezit údery pouze na ty co vedou na hlavu. Z toho 
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důvodu se do základní výbavy boxera musí zahrnout také údery na spodní pásmo. Týká 

se to v podstatě všech základních typů úderů. Ze skupiny direktů to jsou úder na spodní 

pásmo z přední ruky a úder na spodní pásmo ze zadní ruky. 

Z přední ruky 
Průběh pohybu paže je totožný s provedením úderu na hlavu. Úder začíná pohybem paže 

směrem k cílovému místu (solar plexus) společně s aktivním odrazem zadní nohy 

a vykročením přední nohy šikmo vpřed. Výkrok není dlouhý, délka se odvíjí do výšky 

cvičence a od taktického záměru. Pro základní provedení se délka kroku pohybuje v 

rozmezí 1 O - 15 cm. Práci paže podporuje tělo, které se mírně předklání šikmo vpřed, 

do směru úderu. Dopad ruky na cíl je současný s dokročením a dokončením předklonu 

těla (je mírný). V okamžiku dopadu - tělo a nohy jsou zpevněné,brada je schovaná za 

ramenem, pánev se nevysazuje. 

Ze zadní ruky 
Pracovní činnost paže a ostatních částí které se podílejí na úderu se opět odvíjí od 

principů zmíněných u úderů na hlavu. Pohyb začíná nasměrováním pěsti k cíli. 

Společně s tímto pohybem dochází k odrazu zadní nohy a krátkým úkrokem nohy 

přední. Od počátku pohybu se tělo plynule předklání vřed a rotuje tak aby se rameno 

paže provádějící úder dostalo před rameno druhé paže. Rotační práce boku a těla není 

tak výrazná jako u úderů v postoji. 

Další formy úderů se váží vždy ke způsobu práce dolních končetin. Tato práce pak 

determinuje různé způsoby provedení direktu. Tyto techniky a jejich rozdíly 

v provedení a užití se odvíjí především od taktických záměrů. 

3.2.4. Úder z přední ruky s vykročením a s krokem 

Již jsem zmiňoval úder z přední ruky který byl prováděn na místě. Tento způsob 

provedení je z pohledu utkání a tedy i veškerého nácviku poněkud statický,slabý a tedy 

v četnosti užití ojedinělý. Krok souhlasnou nohou který podporuje úder je tedy 

prostředkem jež zvyšuje jeho účinnost, a činí ho efektivnější. Rovněž je vhodné 

připomenout, že pohotovostní "bezpečnou" vzdálenost soupeřů, kdy neprobíhá výměna 

úderů(distanc), je pro zahájení útoku nezbytné překonat zkrácením této vzdálenosti. 

Jedním z prostředků kjejímu zkrácení je právě přiblížení s předním direktem. 
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V závislosti na způsobu provedení kroku lze rozlišit dva druhy provedení samostatného 

předm'ho direktu a sice jde o přední direkt s vykročením a přední direkt s krokem 

(posunem) 

S vykročením 
Tento způsob provedení předního direktu je jedním z nejčastěji používaných úderů 

v utkání.Často plní funkci tzv. zkoušecího úderu. Prostřednictvím rychlého předm'ho 

direktu si připravujeme soupeře pro náš další útok. 

Popis pohybu 
Průběh pohybu je charakteristický rychlým "vystřelením" 

ruky vpřed. Pohyb začíná opět pohybem ruky. Tělo je 

uvolněné. Téměř současně s prací paže se zapojuje do 

činnosti zadní dolní končetina, která provádí mohutný a 

rychlý záběr jež uvede tělo do pohybu vřed, současně s tím 

se nadlehčuje ploska přední nohy a uvolněně vykračuje 

šikmo vpřed. Tělo a ruka tak v podstatě společně letí k cíli. 

Pohyb je zastaven dokročením a současným dokončením 

pohybu ruky. Tělo, paže a dolní končetiny se zpevní. Dopad 

přední nohy je na špičku a celá končetina je zpevněná tak 

aby nedošlo k výrazné kolení flexi. Přední končetina musí působit jako pružina která po 

dopadu zajišťuje odraz zpět. 

Po velmi krátkém okamžiku došlapu a dopadu úderu na cíl, kdy dojde k předání 

pohybové energie, se přední noha odráží zpět a vrací se do výchozí polohy. Stejně tak 

paže se po stejné dráze vrací zpět. Krok přední nohy je poměrně krátký. 

Zadní noha je po celou dobu v kontaktu s podložkou a nemění polohu, posunuje se 

pouze noha přední. 

S krokem-posunem 
Tento způsob z hlediska použití v utkání bývá nejčastěji používán jako prostředek ke 

zkrácení vzdálenosti s následným připojením dalších technik. Na rozdíl od prvm'ho 

způsobu ve kterém se bezprostředně po úderu vracíme do původní vzdálenosti od 

soupeře( distanc) tak v tomto způsobu se z různých důvodů a s různým záměrem 
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přibližujeme k soupeři. Z hlediska taktiky tak můžeme hovořit o snaze vytvořit tlak na 

soupeře. 

Popis pohybu 
Pohyb začíná stejně jako u předchozího provedení mohutným odrazem zadní končetiny 

a současným zahájením pohybu horní končetiny. Vykročení přední nohy bývá poněkud 

delší než u předchozího způsobu provedení a tělo se nachyluje více dopředu. Hmotnost 

se více přenáší na přední nohu. Zadní noha se po odrazu rovněž posunuje vpřed. Při 

pohybu dochází ke zmíněnému přenosu hmotnosti na přední nohu. Dokročení zadní 

nohy , které musí být rychlé a plynulé zajišťuje znovunabytí vyváženého postoje. 

Dokročení a vůbec celý posun by měl být prováděn po předních částech plosky nohy, 

přitom se pohybují co nejníže nad zemí. Celý posun tak připomíná sklouznutí. Ke 

kontaktu pěsti s cílem dochází v okamžiku došlapu přední nohy. S došlapem nohy zadní 

se paže stahuje zpět do výchozí polohy. Při tomto úderu je možné nejlépe pochopit 

význam odrazu dolní končetiny pro sílu úderu. 

3. 3. Vybavení a pomůcky 

Box je z hlediska vybavení cvičence poměrně nenáročný sport. V počátku přípravy 

nováček nepotřebuje kromě vhodného oděvu prakticky nic. Časem se nároky na 

vybavení zvyšují nicméně ceny dostupných výrobků jsou vcelku příznivé. Navíc, je-li 

borec již vybaven potřebnou výstrojí, její životnost bývá tak dlouhá, že do jejího 

obnovení nemusí investovat několik měsíců a v případě některých součástí výstroje, 

dokonce i let. To ovšem do jisté míry záyisí také na vhodně zvoleném výrobci. Zdrojem 

informací se v této oblasti pro nováčka stává trenér a zkušenější cvičenci. 

Oděv 

Výběr tréninkového oblečení pro box není nijak významně omezen. Hlavní zásadou 

kterou by měl takový oděv splňovat, je dostatečná možnost pohybu a to že jde opravdu 

o oděv určený pro sport. Převlečení se do sportovního úboru lze proměnit v určitý 

psychicky aktivační proces, který tvoří předěl mezi civilním životem a tréninkem: " 

S každým kusem civilního obleku který odkládám na věšák či do skříňky se vzdaluji od 
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starostí vnějšího světa a postupně se malé potůčky mých myšlenek spOJUJI do 

jednotného velkého toku, který pohlcuje ústí velkého moře naplněného boxem." 

Obuv 
Nohy jsou nositelem našeho těla. Hmotnost kterou jsou v mnohých případech nuceny 

přepravovat z nich ve vztahu k nám činí mocné samaritány a bylo by od nás hezké se 

k nim chovat se stejnou obětavostí. 

První možností která se nabízí jsou speciální 

boxerské boty (obrázek vpravo). Tato obuv je 

vyvinutá tak aby vyhověla nárokům pohybu 

v boxu. Vyrábějí se v různých provedeních a je 

dobré vědět že ne všechny jsou kvalitní. 

Vzhledem k tomu, že pořizovací cena tohoto 

vybavení bývá vyšší, jsou často box-boty, jak 

zní jejich slangový název , využívány pouze 

v utkáních a při tréninku jsou nahrazeny jinou sportovní obuví. 

V boxu je práce na dolních končetinách velmi výraznou složkou techniky a zatížení 

dolních končetin je během tréninku značné. Proto je účelné se při výběru obuvi krátce 

zamyslet. 

Při výběru bot pro box se nejlépe osvědčují ty, které jsou užívány ve sportech 

s velkými nároky na dolní končetiny-zatížení , změny směru, flexibilita plosky. V tomto 

smyslu jsou u boxerů nejčastěji k vidění různé druhy bot pro halové sporty. Nejvíce 

populární a doporučované jsou boty na sálovou kopanou či volejbal, ale bývají k vidění 

i basketbalové boty, nebo boty běžecké. 

Bandáže 
Tento druh vybavení je prvním z řady speciálních potřeb pro box, který by si měl každý 

začátečník pořídit. 

Bandážemi se omotávají záprstní kosti a zápěstí, dlaň se tak zpevňuje aby se snížilo 

riziko poranění. 
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Bandáže jsou vyráběny v různě dlouhém provedení, v různých barvách a také s různými 

vlastnostmi, jež jsou závislé na materiálu z něhož jsou vyrobeny. Pro utkání jsou 

určeny bandáže o délce 2,5m, v rámci tréninku lze použít i delší (4-5m). 

Základním materiálem je bavlna a polyester. Preference jednoho nebo druhého 

materiálu je individuální, nicméně zkušenosti borců ukazují, že se do popředí zájmu 

dostávají především "polopružné" bandáže, které jsou kombinací obou těchto materiálů. 

Rukavice 
Pro laickou veřejnost jsou pravděpodobně nejznámější klasické velké rukavice které 

mohou diváci vidět při boxerských kláních.Vedle nich se však v našem sportu využívají 

i další typy rukavic, které mají v tréninku své opodstatnění. 

Zápasové rukavice 

Jedná se o výše zmiňované rukavice určené pro utkání(na 

obrázku vlevo). V amatérských soutěžích se používají rukavice 

s označením 1 Ooz( oz-zkratka pro jednotku unce, u rukavic značí 

tloušťku výplně kontaktní části - čím vyšší číslo, tím tlustší 

výplň). Barevná provedení jsou dle příslušnosti k rohu - modrá a 

červená. Pravidly vymezená úderová plocha je vyznačena bílým 

terčem. Zapínání - páska na suchý zip kolem zápěstí.Pro mezinárodní utkání musí být 

označeny atestem AlBA. 

Sparingové rukavice 

Tvar těchto rukavic se nijak neliší od předchozl110 typu. Hlavní rozdíl sparingových 

rukavic je především v tloušťce výplně kontaktní části, která je větší než u rukavic 

určených pro soutěže( 12,14,16 oz). Větší tloušťka slouží k prevenci zranění a trenér by 

měl svěřencům používání "větších" rukavic při tréninku doporučit. Začínající boxeři by 

měli pochopit, že to není projev slabosti, nýbrž záležitost ohleduplnosti ke 

sparingpartnerovi a rovněž ke svému vlastnímu zdraví. 
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Rukavice na pytel-"pytlovky" 

Tyto rukavice se používají k práci na různých úderových zařízeních. Výplň je poněkud 

slabší než u zápasových rukavic a celkově jsou rukavice 

lehčí. 

Na trhu se objevuje hned několik druhů těchto rukavic, které 

se liší střihem nebo specifickými úpravami pro různé 

tréninkové záměry. 

Vzhledem k lehkosti a tenkosti rukavic je možné lépe cítit kontakt v místě dopadu a 

získat tak lepší zpětnou vazbu o kvalitě úderu, než je tomu u sparingových rukavic.(to 

samozřejmě vyžaduje určitou zkušenost). 

Naproti lehkým rukavicím tohoto typu se objevují i takové pytlovky, jejichž střih 

dovoluje zvýšit jejich hmotnost -Nošení takových rukavic se týká především 

zkušenějších(závodních) boxerů a to jen dočasně ke splnění určitých tréninkových cílů. 

Použití těchto rukavic pro boxery na úrovni základní etapy nácviku techniky, není 

vhodné. 

Chránič zubů 

Tento druh vybavení je předepsanou výbavou pro soutěže. V tréninku se využívá při 

cvičeních v interakci s protivníkem. Podle preferencí lze zvolit buď chránič horních a 

dolních zubů současně, či oblíbenější provedení pouze na horní řadu zubů. Chránič 

zubů je důležitou součástí výstroje bez které nelze nikoho připustit ke cvičnému boji. 

Helma 
Boxerská helma se využívá v utkáních, ve cvičném boji nebo 

při nácvicích v interakci s protivníkem. Vyrábí se v různých 

provedeních, které se liší zejména mírou ochranných prvků. 

Nejprostší je helma určená pro soutěže-tzv.zápasová helma. 

Je elektronicky testována a schvalována výkonným vyoorem 

AlBA. Její tvar umožňuje ochranu frontální, laterální(včetně 

uší) a dorsální části lebky. 
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Švihalo 

Dalším typem je helma sparingová. U této helmy jde 

opět, jako tomu bylo u sparingových rukavic, o snížení 

rizika zranění. Z toho důvodu je vedle ochrany výše 

zmíněných částí hlavy, vybavena ještě dalšími 

ochrannýnů prvky,zejm. v oblasti obličeje. Konkrétně 

jde o ochranu dolní čelisti a lícních kostí, v některých 

případech i úst. Společně s těmito doplňky je často 

zvětšena tloušťka výplně v nejzasahovanějších 

oblastech(čelo, spánky). Pro soutěže není tato helma 

dovolena a její hlavní uplatnění spadá do tréninkové 

přípravy. 

Hovořit o boxu a nezmínit se při tom o švihadle snad ani není možné. Cvičení na 

švihadle je pro boxera podstatnou pomůckou. Pro účely boxu se nejčastěji používají 

švihadla tvořená ocelovým lankem potaženým gumou a dále kožená. Hlavním 

požadavkem je schopnost švihadla vyvinout potřebnou rychlost,kterou například 

švihadla ve školních tělocvičnách nedosahují. 

Chránič genitálií 
Tento ochranný prvek není třeba blíže rozebírat neboť jeho účel je zřejmý. Na trhu opět 

existuje více typů s různou mírou ochrany. V boxu se chránič používá především 

v utkáních, kde je předepsaný pravidly. Během tréninku je jeho použití dobrovolné. 

Boxerský pytel 
Tento druh náčiní je pro boxera to co pro školáka učebnice. Provází celou boxerovu 

kariéru a s nadsázkou lze říci že se stává životní partnerkou se vším co život v diádě 

přináší-bolest, radost, vztek,únavu. 
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Zpravidla bývá vyroben z kůže, canvasu nebo vinylu a je naplněn hadry , pískem nebo 

kombinací obou materiálů. Od povahy výplně se odvíjí jeho hmotnost( 20,30,60, 70 kg 

aj.) 

Vedle různé hmotnosti pytlů se vyskytuje i v nepřebemém množství velikostí a tvarů. 

Zejména hmotnost a tvar jsou pak v tréninku rozhodujícím faktorem pro volbu cvičení a 

pro organizaci cvičenců při nácviku na pytli. 

Lapy 
Tento druh vybavení je vlastní především 

trenérům.IJeho použití v tréninku bývá velmi 

významné a má jisté kouzlo. Při cvičení jde 

nejčastěji o interakci trenéra a jednoho boxera, 

při které má trenér možnost plně se svěřenci 

věnovat a odhalovat jeho chyby. V rozvoji 

techniky má používání lap své nezastupitelné 

místo. 

Na trhu je k dostání velké množství lap různých tvarů, rozdílné hmotnosti,tloušťky atd. 

vychází se tak zřejmě vstříc rozdílným požadavkům trenérů. 

Punchball 
Kožený míč připevněný v prostoru pomocí dvou gumových 

lan je hojně používanou pomůckou. V tréninku má poměrně 

široké uplatnění a cvičení s ním bývá pro svěřence 

příjemným zpestřením. Způsob připevnění ho činí 

nesnadným,"živým" cílem a je nutné určitého cviku 

abychom ze cvičení vytěžili maximum. 
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Vedle vyjmenovaných pomůcek na nácvik úderů existují samozřejmě i další, lišící se 

tvarem, velikostí, způsobem upevnění(nástěnná žíněnka-kostka) apod. Pro základní 

výčet však považuji výše uvedené množství za dostatečné. 

3. 4. Skladba tréninkové jednotky 

Tréninková jednotka je rozdělena, jako tomu bývá i u dalších sportovních odvětví, do 

obecně přijatých základních celků: úvodní část, hlavní část, závěrečná část. 

Tyto části jsou časově a obsahově rozdílné podle zaměření tréninkové jednotky. 

Časová dotace pro nejčastější formu TJ je cca 90min. dle tréninkových záměrů a 

zkušeností cvičenců se však ne zřídka s uvedeným časem manipuluje. Čas vymezený 

pro tréninkovou jednotku tak může kolísat mezi 45 - 120 min. 

Do úvodní části zařazujeme rozcvičení , na něj obyčejně plynule navazuje procvičení 

základních technik v podobě stínového boxu( jde v podstatě o určité cvičení forem, 

cvičenec zná určitý objem kombinací a jejích dalších variant,které po daný časový limit 

provádí na místě nebo v pohybu proti domnělému protivníkovi). Výběr technik by měl 

obsáhnout všechna borcovi v daný okamžik známá, aby tak došlo ke kvalitnímu 

rozcvičení. Cílem stínového boxu v rámci speciálního rozcvičení je připravit pomalým 

prováděním technik pohybový aparát na další zatížení v obdobném režimu a 

pohybových projevech v jakých pak bude provádění technik probíhat jíž se zvýšeným 

úsilím. Vedle funkce nastartování organismu, má stínový box další a řekl bych i 

významnější účel. A to sice zkvalitňování poznaných techník,{vytváření nových 

kombinací apod.) a začleňování technik nových. Druhý phldad se většinou objevuje až 

v rámci hlavní, nácYikové části , nicméně první případ - opakování a zdokonalování 

technik, lze velmi dobře do rozcvičení začlenit. Cvičenci se kvalitně rozhýbou a navíc je 

jejich únavou nepoznamenané soustředění ,co nejdříve zaměřeno na techniku. Bystrá a 

čerstvá mysl pak snadněji vstřebává doporučení trenéra. 

Hlavní část tréninku je zaměřena podle stanovených cílů s ohledem na vyspělost 

cvičence a období ve kterém se daná TJ nachází. 

Pro tento úsek je charakteristickou náplní zejm. procvičování a zdokonalování 

technických a taktických dovedností. Pro tento záměr se využívá nácviku před 

zrcadlem(stínový box), s různým typem náčiní- především těžké a lehké boxerské 
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pytle,. Dále zde dominují nácviky v interakci s protivníkem (sparingpartnerem) - řízené 

nácviky,řízený( omezený) sparing a volný sparing. Další nezbytnou pomůckou pro 

rozvoj technických dovedností jsou malé dlaňové lapy. Cvičení s lapami je okamžikem, 

kdy se trenér věnuje pouze jednomu cvičenci (Trenér může zvolit takový cíl nácviku, 

při němž lze do práce na lapách zapojit i více boxerů. Pakliže však usilujeme o lepší 

techniku,domnívám se že je s ohledem na vytíženost trenéra možné zapojit do práce na 

lapách nejvýše 2 cvičence) a může velmi dobře odhalovat chyby svěřence. Tato činnost 

samozřejmě vyžaduje určitou zkušenost. Trenér by měl umět s lapami pracovat, jinak se 

jejich užití stává pouze prostředkem k rozvoji kondice potažmo přesnosti. Trenér musí 

sledovat pohyby svěřence a vedle hlášení technik které má borec provést ho rovněž 

neustále opravovat. Pro sportovce je tato okamžitá zpětná vazba velmi cenná a je běžné 

sledovat odstranění, či spíše plné uvědomění, dlouho přetrvávající chyby právě při 

cvičení na lapách. Lapy jsou obecně považované spíše jako trenérovo náčiní, které bych 

přirovnal k ukazovátku učitele, lze je však, pro větší pestrost TJ, dobře využít i u výše 

zmiňovaných nácviků ve dvojicích. 

Na sklonku hlavní části se více či méně, a to opět podle nároků kladených na obsah TJ 

z hlediska cyklů sportovní přípravy, věnujeme rozvoji fyzické kondice. Pro rozvoj 

kondice můžeme využít nepřebemou škálu cvičení , která se opět odvíjejí od 

tréninkového období 

(V tomto smyslu jde zejména o volbu speciálních boxerských cvičení - například kombinace 

pytlů a lap,a obecných cvičení za které můžeme uvést skákání přes švihadlo či angličáky. 

Neopomíjíme rovněž posilovací cviky spadající do oblasti základní gymnastiky.). 

Mimo převážně technicky a takticky zaměřené činnosti se do obsahu hlavní části mohou 

zařazovat cvičení s větším zacílením na rozvoj kondice, vyžaduje-li to tréninkový plán. 

Závěrečná část je nejčastěji věnována rozvoji kondice a k uklidnění a uvolnění 

organismu. Uklidnění organismu a uvolnění na závěr tréninku se děje pozvolným 

snižováním zatížení do relativního klidu. Pro zklidnění využíváme vyklusání, pomalý 

stínový box( nejlépe v opačném postoji abychom kompenzovali jednostranné zatížení. 

Po zklidnění následuje protažení těla(strečink), s důrazem na nejvíce zatěžované 

oblasti. 

Nácvik a zdokonalování techniky spadá především do hlavní části tréninkové jednotky. 

Než se však pustíme do rozboru této části (na příldadu přímého úderu), je nezbytné se 
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zmínit o velmi podstatné složce TJ kterou je rozcvičení a péče o pohybový aparát. 

Správné rozcvičení a uvědomění si nutnosti péče o své tělo, by se mělo stát základním 

vědomostním vybavením cvičence a je důležité ho uvést jako součást metodiky v 

tréninku boxu. 

3.4.1. Rozcvičení v boxu 

Základním účelem rozcvičení je připravit organismus na následné tréninkové zatížení. 

Působí jako prevence proti zranění a lze říci že i emocionálně vpravuje cvičence do 

tréninku 

(Jde o navození stavu optimální aktivace, v jejím ditsledku dochází ke zvýšení lability nervových 

procesů a zvýšení aktivity systémů organismu, včetně jejich koordinace. Dojde tak 

k odpovídajícímu zvýšení příslušných fyziologických funkcí- Dovalil a ko/.2005) 

V praxi se často setkáváme s nechutí cvičenců se rozcvičovat. Zvláště jde-li o děti a 

mladistvé, bývá často zapotřebí uplatnit autoritu trenéra. Vedle těchto poněkud 

kázeňských excesů se zde však objevuje další a poměrně zásadní problém. A sice ten, 

že drtivá většina příchozích cvičenců si neuvědomuje význam rozcvičení, nezná jeho 

správnou podobu a v neposlední řadě není vybavena potřebnou znalostí určitého objemu 

cviků. Tíha odpovědnosti tedy leží na samotném trenérovi. 

Vycházíme-li z toho, že pracujeme s nově příchozím potenciálním Lukášem Konečným, 

je jedním z prvotních úkonů trenéra seznámení dotyčného s důležitostí rozcvičení, 

přiblížení jeho účinků na organismus a v neposlední řadě jeho předvedení, aby měl 

cvičenec možnost načerpat zásobu cviků. 

Předcvičování je nutné provádět poměrně dlouhou dobu. Rozhodně nestačí předvést při 

prvním tréninku několik cviků a na příštím doufat, že neokortex našich borců si poradí 

sám. 

Ve chvíli kdy má trenér jistotu, že v jeho skupině je alespoň jeden dostatečně zkušený 

borec s potřebnou autoritou u ostatních, může předvedením rozcvičení( spíše jen 

některé části) pověřit jeho. 

V boxerské rozcvičce se objevují dva typy cvičení. První skupina cviků je jakousi 

obecnou částí. Cviky se zaměřují na procvičení celého těla a jejich provedení nemusí 

nijak korespondovat s boxerskou technikou(nespecifické rozcvičení). Další skupinou 
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jsou cviky které ve svém projevu již sledují některé nároky boxerské techniky a 

napomáhají k jejich upevnění(speciální rozcvičení). 

Nespecifické rozcvičení 
V první části rozcvičení dochází k velmi pozvolnému předehřátí 

organismu,prostřednictví nenáročné činnosti. V průběhu pohybu dochází k základnímu 

prohřáti svalstva a k podpoře pohyblivosti kloubů, vlivem vyplavení synoviální tekutiny. 

Pro tuto fázi je vhodné využítjsou-li k dispozici, velké pneumatiky na kterých cvičenci 

skáčou. Pneumatika je pružná a nedochází tak k přílišnému zatížení kloubů. Mírným 

pohupováním se tak boxeři bezpečně předehřejí. V drtivé většině boxerských tělocvičen 

toto náčiní buď úplně chybí a nebo není možné vlastnit tolik kusů, aby umožnilo cvičit 

současně všem boxerům najednou. Tento poněkud organizační problém pak závisí na 

vynalézavosti trenéra. Vedle pneumatik lze do této části zařadit např. různé druhy 

chůze(po špičkách, zvedání kolen-čapí chůze),skákání přes švihadlo atd. Tato cvičení se 

věnují především prohřáti organismu. Vedle nich je třeba se rovněž zaměřit na 

zmiňované zvlhčení kloubních pouzder. K tomuto využíváme různé pohyby v kloubech 

končetin popřípadě krční páteře, které vycházejí z běžných denních pohybů(u končetin 

jde o pomalé flexe a extenze , u krční páteře flexe,extenze a pohledy do stran, trup

mírné úklony s výdrží) cvičení provádíme vždy pomalu a regulovaně. Nesmí docházet 

k prudkým a rychlým pohybům. Hlavní význam této fáze rozcvičení spočívá především 

v navození tréninkové atmosféry a tvoří jakýsi předěl mezi denním činnostmi a 

tréninkem. 

V další části rozcvičení se zaměřujeme na řádné protažení svalstvajejich úponů a šlach. 

Tato činnost probíhá výlučně prostřednictvím statického protahování o dostatečné délce 

20-30s ( Tlapák,P ., 2006) a systematicky, tak aby nedocházelo k vynechávání částí a 

abychom dodrželi postup od velkých svalových skupin po malé a od středu těla po 

periferii. 

Další fáze rozcvičení je zaměřena zejm. na zvýšení prokrvení svalstva a na přechod 

k vyššímu tréninkovému tempu. Pro tento účel lze využít jak specifických tak 

nespecifických dynamických cvičení a to v závislosti na zkušenosti cvičenců. 
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Příklady specifických cviků: 

Jednoduché ( mohou cvičit i začátečrúci) 

1. Cval stranou - ruce jsou v pěst, kryjí obličej, brada přitlačena na hrudník, 

ramena zvednuta k uším, zakulacená záda, nohy se při cvalu nesmí setkat a jsme 

na špičkách 

2. Lyžařská chůze - vykročit pravou nohou, pravá ruka zapažit, levá noha na 

špičce, vytočit koleno dovnitř, levý bok protlačit vpřed, levá ruka předpažit 

po výš. 

3. Chůze s vytáčerúm - současně s vykročerúm levé předklon k levé pak vykročení 

pravou , narovnat a vytočit trup doprava , předpažit. 

4. Chůze s ohýbáním- vykročit levou, skrčit přednožmo pravou, předklon k levé 

5. sparing s jednou nenasazenou rukavicí 

Složitější 

1. Boxerská chůze s údery - obdoba lyžařské chůze 

2. Chůze s vytáčerúm s úderem 

3. Chůze s úhyby (někdy i s úderem) 

4. Ve dvojici dvakrát úhyb a dvakrát ducking , střídavě 

Dále zde uvádím cvičení jejichž vnější charakteristika příliš neumožňuje rozřazerú na 

spec. a nespec. cviky: 

Hra na honěnou - normálrú, kotoulová a boková 

Nízký skipink s údery- tzv.šlapání 

Skákárú přes švihadlo 

Driblink s tenisovými míčky nebo relaxačrú kostkou 

Z těchto cvičerú bych chtěl zdůraznit především skákárú přes švihadlo bez kterého si 

boxerský tréninkový proces nelze představit. 
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Uvedená cvičení nejsou zásobníkem cviků, ale jsou zde zmíněna jen pro lepší 

dokreslení boxerského rozcvičení. V praxi se samozřejmě vyskytují mnohá další cvičení 

která se odvíjejí od fantazie trenérů. 

V závěrečné fázi rozcvičení je cílem navodit přiměřenou aktivaci tělajinými slovy 

přepnout se na vyšší tempo. Z toho důvodu skládáme cvičení tak abychom neustále 

zvyšovali intenzitu cvičení. Je však nutné pamatovat na to, že po rozcvičení by cvičenci 

neměli být unaveni. 

Rozcvičení v různých sportech se většinou odvíjí od toho, jaké partie jsou v nich 

převážně zatěžovány a jaké pohyby jsou v dané specializaci vykonávány. Nejinak je 

tomu i v boxu. 

K provádění převážné většiny jak útočných tak i obraných technik je samozřejmě 

potřebná souhra celého těla, nicméně některé partie jsou více preferovány. Hlavní 

snahou je řádně procvičit a uvolnit pánev, dolní část zad, svaly pletence ramenního a 

v neposlední řadě kolena a lýtka. Těmto partiím je tedy věnována větší pozornost. 

Podle výkonnosti se podíl speciálních cvičení v rozcvičce různí. Zatím co u začátečníků 

jsou zařazovány pouze jednodušší prvky a rozcvičení je spíše všeobecného charakteru, 

u pokročilých ( kteří jsou na to technicky vybaveni) se zmenšuje podíl všeobecných 

cvičení a zvyšuje se počet cvičení speciálních. V konečné fázi (pokud nejde o trénink 

vyloženě zaměřený na techniku) bývá podíl speciálních cvičení a cvičení obecných 

vyrovnaný. Není to však pravidlem. 

V zásadě platí, že podoba i délka rozcvičení se i s vědomím výše zmíněných zásad 

odvozuje od potřeb konkrétní tréninkové jednotky. Obecně se má za to, že rozcvičení by 

mělo trvat minimálně 15 min. 

Uvolnění a kompenzace zatěžovaných částí 
Vedle rozcvičení je nováčkům třeba osvětlit nutnost závěrečného uvolnění a také 

protahování svalstva v průběhu tréninku. 

Začínající sportovce bychom měli vychovávat neJen k podávání skvělých výkonů 

rozvojem sebezapření a vůle, ale také se pokusit v nich probudit cit pro své tělo a jeho 
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potřeby. V tom nejzákladnějším smyslu je to umění uvolňování a odpočinku. Bolestivé 

tréninky možná zocelují ducha, nicméně tělo si časem vybere svou daň. Z těchto 

důvodů se zde o této problematice krátce zmíníme. 

Při uvolnění se v první řadě zaměřujeme na problémové oblasti těla. Nejproblémovější 

partie jsou obvykle ty, které jsou nejvíce zatěžované. 

Vzhledem k postavení boxera ( nahrbený, kulatá záda, protrakce ramen) v kombinaci 

s posilováním a jednostranným zatížením deltoidu při úderech (převážně se zatěžuje 

jeho přední a boční část, zdá se že hlavním důvodem přetížení je nefyziologické 

postavení kloubu v průběhu pohybu fflapák,P.,2006/) se může vyskytnout problém se 

správným držením těla, které je způsobeno zkrácením prsního svalu a oslabením 

některých svalů zádových. Z toho důvodu je třeba se v tréninku věnovat řádnému 

protažení partií s tendencí ke zkrácení a následně i posílení svalů které mohou 

ochabovat . 

Další problémovou částí je krk. Jeho řádné protahování a posílení je důležité ze dvou 

důvodů. Prvním důvodem je snaha, aby se předešlo zvýšené krční lordóze, která může 

vzniknout za předpokladu, že budeme často setrvávat ve výše popsaném nahrbeném 

postavení. Tento jev je vedle boxerského postavení nadále prohlubován nesprávnými 

stereotypy v držení těla i v běžné životě. Druhý důvod je, aby byl boxer schopen 

odolávat úderům. Podle studií se síla přímého boxerského úderu pohybuje v průměru 

mezi 2625 - 4345N pro střední až supertěžkou hmotnostní kategorii. Podíl síly která je 

takto přenášena na krk činí, při síle úderu 3737N, celých 946N(TJ Walilko,DC Viano, 

CA Bir, 2004) Zejména oblast atlas-lebka(hlavové klouby) společně se spojením 

prvních dvou krčních obratlů(atlas a axis), která představuje klíčové místo v regulaci 

pohybů celého osového orgánu, jež se orientuje podle polohy hlavy(Véle,1997), je z 

mechanického hlediska značně namáhána a stává se místem snížené odolnosti proti 

přetížení. Krk musí být proto pružný a silný. 

Poslední hlavní problémovou partií je lýtkový sval. Při tréninku jsme neustále na 

špičkách a lýtko a Achillova ·šlacha jsou v nepřetržitém zápřahu. Při nedostatečném 

protahování často dochází ke zkrácení šlachy a k neúplnému zotavení lýtkového 

svalstva. V tréninku se proto často zaměřujeme na protažení těchto partií. 

Výše jsem zmínil vliv nesprávných stereotypů v držení těla které se podíli na 

problémech spojených se zkráceným a ochablým svalstvem. Trenéři boxu by si těchto 
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záležitostí měli být vědomi a přiměřeně tomu přizpůsobovat trénink. Například, jestliže 

si uvědomíme některé svaly s typickou tendencí k ochabování, jako jsou dolní fixátory 

lopatek-rombické svaly, vodorovná a spodní vlákna svalu trapézového, vodorovná 

vlákna širokého svalu zádového,pilovitý sval přední(Tlapák, 2006) a pohlédneme na ně 

v souvislosti se zapojením svalstva ve speciální přípravě v boxu(viz výše), nemůžeme s 

pocitem správně vykonané práce trenéra, zapojovat kupříkladu do závěrečného 

posilování cviky na rozvoj antagonistů této oblasti s tendencí ke zkracování- šíjové 

vzpřimovače, horní vlákna svalu trapézového, zdvihač lopatky a dolní vlákna velkého 

prsního a dolní vlákna širokého svalu zádového. Logicky tak dochází k prohlubování 

špatného postavení, které s sebou může přinést další problémyGako příklad mi tanou na 

mysli nekonečné série kliků různých podob, či dlouhá kola direktů s expandery). Tato 

cvičení mají samozřejmě své opodstatnění je třeba se však zamyslet nad vhodnosti 

jejich zařazení, tak aby nedocházelo k přetěžování svalových partií. Zařadit například v 

třetím tréninku týdne po deseti dvouminutových kolech nácviků a kondiční přípravy na 

pytlích, výše zmíněné posilování, může být v přípravě spíše krokem zpět. 

Zmiňovaná kompenzace pomocí posilování u problémových partií, by měla být účelně 

vpravena do závěru tréninku a nebo nejlépe do zvláštně vyhrazené TJ či alespoň její 

části. V tomto případě je však třeba zdůraznit potřebu určité pravidelnosti a četnosti, 

jedna TJ za měsíc nic neřeší. 

Není třeba aby se trenéři měnili ve fyzioterapeuty, stačí jen když se při tvorbě 

tréninkových lekcí zamyslí nad možností zlepšit svým svěřencům, vedle osobního 

výkonu také jejich zdraví. Nebo ho alespoň nepoškodí. 

3. 5. Nácvik úderů 

Základem vítězství v zápase je schopnost udeřit. Box samozřejmě obsahuje i další 

činnosti které jsou nezbytné k vedení boje, nicméně úder je alfou a omegou tohoto 

sportu a je tedy tím nejzákladnějším co by měl začínající boxer poznat. 

Prvním typem úderu který nováček na tréninku boxu poznává je úder přímý. 

3.5.1. Přímý úder v základním postoji 

Bylo již popsáno že tento druh úderu je čistě nácvikovou formou. Používá se k uvedení 

do problematiky boxu a naznačení základních principů. 
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Sevřeni pěsti 

Pro mnoho lidí je sevření pěsti poměrně novou záležitostí. Proto aby nedocházelo ke 

zraněním je třeba cvičenci vysvětlit jakým způsobem se pěst zavírá a jaká její část je 

především určena ke kontaktu s cílem. 

Zaujetí postoje 
Cvičenci vymezíme prostor v tělocvičně tak aby měl dostatek prostoru. Lze též místo 

ve kterém probíhá nácvik označit páskou přilepenou k podlaze. Která pak slouží jako 

vodítko při orientaci v prostoru. Pro tuto etapu nácviku používáme tzv. celostní metodu. 

A k učení dochází nápodobou. 

Uzlové body techniky: 

~ Nohy na šířku ramen 

~ Kolena mírně pokrčená 

~ Kulatá záda 

~ Brada se tlačí k hrudníku 

'y Ruce jsou opřeny o lícní kosti 

~ Těžiště těla je mezi chodidly 

~ Podsadit pánev 

Nácvik: 
Cvičenec se postaví do vymezeného prostoru(nejlépe na pomocnou čáru). Trenér 

zaujme pozici před cvičencem a předvede základní postoj, s verbálním zdůrazněním 

uzlových bodů. 

Poté se cvičenec pokusí daný postoj předvést. Vzhledem k nenáročnosti tohoto cvičení 

bývají pokusy obyčejně úspěšné. 

Trenér zkontroluje cvičencův postoj a může opět zopakovat uzlové body. 

Nejčastější chyby: 

Propnutá kolena 

Lokty od těla 

Vysazená pánev 
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Špičky chodidel směřují ven 

Provedení celého úderu 
Před vlastním provedením úderu někteří specialisté zařazují průpravná cvičení, která 

mají usnadnit pochopení techniky. Nejčastěji jde o izolovaný nácvik některé z částí 

nezbytné pro pozdější kompletní provedení. 

Názory na výběr konkrétního cvičení se různí. Někteří trenéři boxu doporučují zaměřit 

se především na práci dolních končetin a trupu( Před zahájením nácviku vlastního 

úderu procvičujeme aktivní rotaci dolní končetiny, boku a trupu.! Krejčí, 2001/). Další 

se věnují především technice paží(Učení úderu se zahajuje ukázkou správného pohybu 

ruky,bez rotace těla;sportovec si může dráhu pohybu několikrát vyzkoušet.; 

/Miňovský,F .,2006/) 

Domnívám se, že tato partikularizace v tak ranné a snadné fázi nácviku není nezbytná. 

Její použití bych omezil pro případ pohybově zaostávajících jedinců, či k zpřesnění 

v případě dotazů a nejasností. 

Zařazení této části do základní systematizace činí tuto fázi nácviku techniky příliš 

dlouhou.Nejde nám totiž o striktní provedení, nýbrž o vpravení jedince do tréninkového 

procesu. Nicméně jak už jsem zmínil, má za jistých okolností své opodstatnění. 

Pokud bych měl vybrat mezi těmito dvěma pohledy, zdá se pojetí Miňovského, v duchu 

toho co jsem zmínil, vhodnější. Cvičenci se tak jako tak musí informace o průběhu 

pohybu v obou těchto případech sdělit již v počátku nácviku. Je však třeba si uvědomit, 

že právě dráha úderu je to co ho přesně vymezuje a odlišuje od ostatních typů úderů, a 

z hlediska vědomostního vybavení sportovce je tím nejsnadnějším a nejdůležitějším, co 

by se měl v úvodu nácviku dozvědět. 

Součinnost segmentů podporujících úder(dále jen segmentů) je bezesporu neméně 

důležitá součást techniky nicméně v tak malém rozsahu pohybu, který dovoluje 

základní postoj, není prožitek ze zapojení segmentů podporujících úder tak významný. 

V této fázi jde spíše o sladění pohybů těchto segmentů a paže, bez valného efektu v síle 

úderu, jehož nárůst je hlavní výslednicí součinnosti těchto částí těla. Samostatně bych 

tento pohyb nacvičoval jen v případě výrazného nepochopení ze strany cvičence. K 

čemuž samozřejmě dochází. 
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Na závěr lze též dodat, že podle určitých názorů je dráha ruky a souhra segmentů v 

jakémsi příčinném stavu, kdy může špatná dráha úderu tuto souhru znesnadnit( Dráha 

pohybu ruky ovlivňuje přímé postavení těla, ale i správnou souhru jednotlivých částí 

těla - bok, ramena./ Miňovský,F.,2006/) 

Uzlové body techniky: 

~ Pěst se pohybuje po přímce 

.". Loket směřuje dolů 

~ Pasivní ruka kryje bradu a hrudník 

"» Vytočit patu do strany 

"Y Natočit bok do směru úderu 

);;> Vytáhnout rameno dopředu 

-, Vydechnout při pohybu ruky k cíli 

:,. Těžiště těla se neposouvá nad stojnou nohu 

(samozřejmě neustále dbáme na dodržení již výše zmíněných uzlových bodů) 

Nácvik: 
Trenér stojí před cvičencem nebo vedle něj a několikrát provede úder. Vždy tak, že 

nejprve provede celý pohyb jednou paží (ze základního postavení do základního 

postavení) a poté teprve zahájí pohyb paží druhou.Údery provádíme pomalu a 

vymezujeme uzlové body techniky. Po výkladu se cvičenec snaží pohyb napodobit. 

První pokusy ponecháme na samotném cvičenci. Záhy však přejdeme ke zdůraznění 

uzlových bodů a ke korekci jeho pohybů. 

Po této úvodní instrukci je ponechán cvičenci prostor k samostatnému nácviku. Trenér 

by měl svěřenci určit několik bodů v technice na které se má soustředit a nechat ho 

pracovat.Důležité je cvičence poučit o rychlosti provádění technik(Nácvik se provádí 

volně a pomalým tempem./ Miňovský,F .,2006/), neboť mnoho začínajících boxerů si 

svou horlivostí znesnadňují správné osvojení její správné formy. 

Délka nácviku této formy direktu je poměrně individuální a doporučení trenérů se 

mohou různit. 

Někteří odborníci hovoří o tom, že je vhodné této části věnovat takový čas, který je 

nezbytný kjejímu plnému zvládnutí. Jiná pojetí jsou poněkud shovívavější(Ve výuce 
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bychom neměli přecházet do další fáze pokud není většina, 70-80%, provedených úderů 

správná./Miňovský,F.,2006/)další názory vysvětlují(Jednou z důležitých podmínek 

stálého růstu technicko-taktických dovedností je nutnost zajistit při tréninku takové 

podmínky, aby trénující boxer cvičil od začátku všechny techniky pokud možno přesně. 

Chybně zafixovanou techniku je mnohem těžší přeučit, nežli nacvičit techniku 

novou./Král a kol., 1985/) 

Z těchto názorů vyplývá že je nepochybně třeba se již v počátku věnovat technice 

důkladně. Vzhledem k tomu, že se můžeme setkat s různě talentovanými jedinci je 

zřejmé, že trvání této a v podstatě i dalších fází nácviku je rozdílné v závislosti na 

konkrétním cvičenci. Z tohoto hlediska je důležité pohybově zaostávající jedince 

neodrazovat stereotypním opakováním jedné techniky či zahlcováním informacemi o 

mnoha nuancích pohybu, které je třeba dodržet pro jeho správné provedení. 

V první řadě je nutné cvičení prokládat různými zpestřujícími cvičeními, nejlépe různé 

průpravné hry. Pro vyřešení otázky přechodu k další fázi nácviku,kterou je v této chvíli 

direkt v bojovém postoji, lze doporučit následující: Kvalita provedení úderu by mohla 

být určována základními uzlovými body, jejichž posouzení během nácviku odpoví na 

otázku, zda je cvičenec připraven na další krok. 

Vzhledem k tomu že již v počátku techniky seznamuje cvičence s relativně striktně 

správným provedením pohybu (viz uzlové body techniky) a v podstatě stále opravujeme 

odchylky od uzlových bodů, je třeba v posuzování způsobilosti k přechodu k dalším 

činnostem poněkud zredukovat vyžadované pilíře techniky a to na ty jež by měly 

vymezovat to nejdůležitější pro tuto část. 

V duchu uvedeného bych k posouzení vybral zejména tyto uzlové body: 

~ Pochopení rozložení hmotnosti na obě nohy a pohyb těžiště( viz technická část) 

~ Princip zapojení segmentů podporujících úder( noha, bok ,trup, rameno) 

;> Dráha ruky při úderu 

~ Princip základní obrany kdy jedna paže provádí úder a druhá kryje. 

-" Výdech do úderu 
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3.5.2. Práce nohou- přemísťování 

Dovednost provést úder na místě či s použitím základního krokování je pouze částí 

technického základu, který je nutný k účelnému vedení boje. Další částí která je zásadní 

pro efektivní použití úderů a k aplikaci jistých taktických řešení zápasových situací, je 

dovednost přemísťování. 

V mnoha ohledech je způsob pohybu v ringu odpovědný za získání či naopak ztrátu 

výhody.(Různými změnami rytmu a tempa pohybu nohou lze dosáhnout zmatení a 

dezorientování soupeře, a tím si připravit dobrou pozici pro svůj útok nebo obranu./ 

Král a kol., 1985/) 

Za úspěšnost je (z hlediska techniky) mimo jiné odpovědná vlastní invence boxera, 

popřípadě zvolená technika. Je však třeba, pro vlastní invenci a pro kreativitu na úrovni 

taktiky a techniky vytvořit určité podhoubí. Tento základ je tvořen určitými základními 

pohybovými dovednostmi a taktickými zásadami na kterých je posléze možné budovat 

boxerský styl. 

Propojení dovednosti přemísťování s taktikou je zřejmá. V tom nejzákladnějším smyslu 

jde o schopnost zkrátit vzdálenost mezi námi a soupeřem za účelem zasažení.V rámci 

činností jež se podílejí na komplexní dovednosti je to z pohledu taktiky a účelnosti boje 

tím nejzákladnějším a obsahuje spojení přiblížení k soupeři a úderu. 

Tímto se dostáváme k pojmu bojové vzdálenosti, která je jedním ze základních 

determinantů pro volbu útočných a obraných technik v boji(Bojové vzdálenosti 

specifikují pohyb boxerů při realizování technicko-taktické činnosti. /Král a kol., 1985/) 

Dovednost přizpůsobovat boj podle vzdálenosti je velmi úzce spjatá s dovedností 

přemísťování, proto je vhodné ji v krátkosti charakterizovat. 

Bojové vzdálenosti 
V boxu rozlišujeme tři základní bojové vzdálenosti: 

)'> Dlouhá 

'y Střední 

);>- Krátká 

(trenérská rada-Šimák, Žáček, Vrba, Kotiba,Kubánek,Lorionov,Russ,2004) 
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Dlouhá vzdálenost 

vzdálenost při které je mezi boxery takový odstup při kterém nemohou zasáhnout bez 

zkrácení této vzdáleností.(Král a kol., 1985) Z uvedeného vyplývá že z hlediska obrany 

jde o relativně bezpečnou vzdálenost při které je dostatek času reagovat na případný 

útok. 

Střední vzdálenost 

Střední vzdáleností se rozumí takový odstup od soupeře, kdy boxer může zasahovat 

údery bez přemístění vpřed(Král a kol., 1985) tato vzdálenost je velmi nebezpečná a 

probíhají zde asi nejtvrdší výměny úderů. Je méně času na rozhodování o volbě útoku či 

obrany. 

Krátká vzdálenost 

Krátká vzdálenost je charakterizována krátkým těsným odstupem od soupeře,kdy oba 

závodníci jsou vrchní polovinou trupu u sebe- často se dotýkají (Král a kol., 1985) Boj 

při této vzdálenosti bývají využívány především krátké údery(spodní a boční). Je zde 

velmi krátký čas na obrannou reakci a pokud boxer dobře ovládá boj v této vzdálenosti 

je to pro něho veliká zbraň. 

V průběhu boje se vzdálenosti mění v závislosti na zvolené taktice boxerů. Obecně však 

lze říci že v bojových podmínkách jde o neustále střídání vždy minimálně dvou těchto 

vzdáleností, tzn. zkracování a prodlužování vzdálenosti. V tomto smyslu je tedy význam 

dovednosti přemísťování značný. 

Pozice přemístění z hlediska systematizace nácviku 
Podle některých autorů je základ techniky přemísťování v bojovém postoji vhodné 

nacvičovat ještě před započetím vlastního nácviku úderů v bojovém postoji(K nácviku 

přímých úderů by měl trenér přistoupit až po zvládnutí základního postavení a 

přemísťování./Kadeřábek, 2001/ Základním postavením zde myšlen střeh.). Naproti 

tomu se vyskytují přístupy které přemísťování v bojovém postoji kladou až do 

pozdějších fází nácviku{Filc, 2001). Tyto tendence zřejmě podporuje snaha o 

maximální upevnění správné formy postoje, kterou je pro tuto skupinu trenérů zřejmě 
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obtížné osvojit si při pohybu. Pro tento postup lze argumentovat rovněž tím že, 

upevnění postoje prostřednictvím nácviku direktu je plynulejší a logičtější vzhledem k 

přechodu od direktu v základním postoji - postupné nabalování informací v kontinuu, 

které vsunutý nácvik přemísťování narušuje. 

To jakým způsobem je ovlivněno upevnění bojového střehu vlivem statického či 

dynamického procvičování není podloženo kvalitním výzkumem, který by dával 

jasnější informaci o tom, zda je například rychlost upevnění usnadněná jednou z těchto 

možností. 

Z toho vyplývá že rozhodnutí o těchto postupech závisí na vlastních preferencích 

trenéra. 

Můj osobní přístup k tomuto problému se přiklání k prvnímu řešení a je podložen těmito 

argumenty. 

Především jde o to se zamyslet jakým způsobem zaujmout cvičence při tréninku. 

Jestliže mezi cvičení které má velmi statickou povahu vložíme poněkud aktivnější část, 

pak docílíme daleko větší pestrosti celého tréninku a zaujetí pro činnost je tak větší. 

Dlouhé stereotypní opakování jedené a též techniky je v počátcích ale i v pozdějších 

fázích tréninku hlavním prostředkem nácviku,avšak přehnané dávky takového cvičení 

snižují schopnost soustředění a postupně tak ztrácejí na účinnosti. 

Dalším a možná poněkud prozaickým argumentem je vlastní důležitost přemisťování, 

jak byla naznačena výše. Cvičenec jako první věc kterou tvoří boxerské umění poznává 

úder, byť pouze v základním postoji. Hned jako druhou poznává bojový postoj a jeho 

možnosti a zákonitosti z hlediska přemístění v prostoru. Kdyby měl na prvním tréninku 

pochopit jedinou věc mělo by to dle mého názoru být to, že pro kvalitní box je třeba 

ovládat nejen perfektně svoje paže ale také nohy. Jednoduše: "Pohni se abys zasáhl, 

pohybuj se abys nebyl zasažen". 

V neposlední řadě je rozhodnutí pro tuto variantu podloženo podporou Trenérské rady 

pro metodiku začátečníků, která tento způsob doporučuje a také i dalšími autory, pro 

které je tento způsob rovněž nejvhodnější(Miňovský,F .,2006 či Král a kol., 1985) 

Bojový postoj - střeh 
To co nás při nácviku přemístění musí zajímat nejdříve je postoj ve kterém ho budeme 

realizovat. V boxu jde o tzv. bojový postoj či střeh. 
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Střeh je postoj ve kterém sportovci již skutečně boxují, v soubojích i cvičně je to 

postavení nebo i způsob držení těla , ve kterém se boxer pohybuje v průběhu trvání 

kola. Z toho postoje jsou vedenu jak útoky tak obrany.( Miňovský,F.,2006). Tento 

postoj je uzpůsoben tak aby mohl soustředěný boxer reagovat na měnící se zápasové 

podmínky. 

V první části je popsán obecně přijatý postoj v českých podmínkách. V podstatě lze říci 

že s malými odchylkami je využíván prakticky většinou trenérů. 

V zahraničí je podporou této formy Alan Lahica(Fighting fit: boxing, workouts 

techniques and sparing, 2000) který využívá tento vysoký postoj s klasickým držením 

paží rovněž jako univerzální formu pro nácvik dovedností. 

Zajímavý je však systém Marka Hatmakera a Douga Wemera(Boxing Mastery, 2004), 

kteří se již v základním popisu bojových střehů zabývají otázkou gardu( Gard je způsob 

držení střehu.Zpravidla bývá určen lateralitou cvičence.; Miňovský, 2006). 

Hatmaker ve své knize uvádí hned několik základních typů gardů. Vedle laterality 

zohledňuje také preference v držení paží a poloze trupu. Námi zmíněný střeh se v jeho 

pojetí nazývá Classic guard. K němu dále přiřazuje následující způsoby postojů: 

Peekaboo guard 

Jde o variantu Classic gard kterou uvedli ve známost trenéři Cus ď Amato a Floyd 

Patterson. 

Největší rozdíl oproti klasickému postoji je v držení paží. Ty jsou v Peekaboo drženy 

paralelně a poněkud výše tak aby lépe chránily hlavu. Dlaně nebývají vyjma úderů 

sevřeny. Trup je poněkud více nahrbený. Údery jsou v tomto postoji především sráženy 

nebo pasivně blokovány. 

Crouch 

Tohle je postoj který vzchází z Peekaboo a bývá často spojen s agresivním pojetím boje. 

K zaujmutí tohoto postoje je třeba poněkud snížit těžiště-pokrčit nohy a zvětšit základnu 

postoje. Vzhledem k ztíženému pohybu na nohou je třeba pro efektivní obranu aktivně 

hýbat trupem a znesnadňovat tak zasažení. 

Je to velmi účinný postoj pro údery na krátkou vzdálenost. Zástupci tohoto postoje jsou 

např. Jack Dempsey, Tommy Bums a v ranném období své kariéry také Mike Tyson. 
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Philly shell 

Tato zajímavá forma gardu je charakteristická polohou přední paže. Ta není zdvižená u 

hlavy nýbrž je spuštěná dolů a chrání tak trup. Ochrana hlavy je omezena na zdvižené 

rameno k bradě. Druhá paže kryje hlavu jako u předchozích způsobů, ale pracuje kolem 

celé hlavy tak, aby nahradila paži která je spuštěná. 

Je to postoj skvělý na pokrytí zásahů na tělo a na provádění háků. Představitel je 

napií.ldad Joe Fraizer 

Cross guard 

Tento postoj Je v podstatě hybridem mezi Crouch gard a Philly shell. Hlavní 

charakteristika opět spočívá v poloze paží. Zde se paže kříží před tělem ve výšce brady 

s dlaněmi otočenými vně. Takže pravá ruka kryje levou část hlavy a levá ruka část 

pravou. 

Tento gard může být limitujícím faktorem pro možnost včasného úderu, neboť je třeba 

zrušit toto držení pro nápřah do úderu. 

Tento neobvyklý postoj používal např. Freddie Mills a Len Harvey. 

Hatmaker považuje seznámení s těmito postoji k základním znalostem. (Ideální je 

pokud si sami vyberete postoj ve kterém se cítíte nejlépe a budete v něm pracovat. 

Doporučuji obeznámit se s variantami vašeho základního guardu. Můžete tak účelně 

reagovat jestliže se ocitnete v nepříznivé pozici a nebo vyberete neortodoxní postoj 

k navnadění či zmatení soupeře./ Hatmaker, 2004/) 

I přes tato doporučení se Hatmaker zmiňuje o své osobní preferenci a sice o Classic 

guard, který využívá také k prezentaci technik ve své knize (Boxing Mastery, 2004). 

Tento fakt, zdá se jen potvrzuje univerzálnost a jednoduchost tohoto střehu, což mu 

zaručuje postavení nejvhodnějšího typu bojového postoje pro nácvik základních 

technik. 

Ostatní zmíněné gardy jsou již poměrně profilující a předznamenávají zaměřenost 

boxera. Hatmakerova zmínka od dalších typech je pro základní etapu z hlediska 

struktury techniky poněkud předčasná. V pozdějších fázích této etapy kdy dochází 

k nácviku obran je možné a dokonce nutné se o některých z těchto zmínit- v pojetí 
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Hatmakera je to peekaboo a crouch. Nicméně ostatní jsou dle mého názoru pro svěřence 

zbytečným vymezením, které může příliš zaměstnat jejich pozornost a tvořit 

nepraktický a svazující rámec technických dovedností. 

Domnívám se totiž, že naším cílem je vytvořit boxerův pohybový základ tak, aby byl 

schopen především vhodně podnícenou, vlastní kreativní činností přizpůsobovat 

dovednosti měnícím se podmínkám( např. V boji u těla obě ruce u brady a zvětšit 

základnu postoje k zabezpečení větší stability apod.). Z toho pohledu je classic guard 

vhodným základním prvkem techniky který je možné dále měnit. 

3.5.2.1. Nácvik přemisť ování 

První věcí kterou je třeba vysvětlit je způsob boxerské chůze, která se oproti běžné 

chůzi poněkud liší. 

Při klasické chůzi se nohy při kroku míjejí avšak v boxerském ringu se přemísťujeme 

především posuny při zachování vzájemného postavení nohou( Boxer při chůzi dopředu 

vykročí přední nohou vpřed, zadní noha se poté posune o stejnou délku, o jakou boxer 

vykročil./Miňovský,F .,2006/) 

Při chůzi v boxerském střehu nepřekračujeme , tedy nijak nekřížíme nohy. Pohyb 

zahajujeme vždy nohou nejbližší do zamýšleného směru pohybu. Tato zásada se stává 

problematickou v případě přemístění do stran. 

Důležitým determinantem správného a rychlého posunu je také vzdálenost plosky nohy 

od podložky v průběhu posunu. Tato vzdálenost by měla být co nejmenší(Nohy se 

pohybují co nejtěsněji nad podložkou - pohyb vypadá téměř jako klouzání./ A. Lahica, 

2000/) 

Vedle posunů na přední části plosky nohou rozlišuje Král ještě další způsoby 

přemístění: 

~ Posuny na celých chodidlech 

).> Lehké poskoky na předních částech chodidel 

~ Překračování. 
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Tyto způsoby přemísťování vztahuje k různým bojovým stylům a taktickým 

aspektům(Posuny na chodidlech používají boxeři vyšších hmotnostních kategorií, 

poskoky používají boxeři, kteří nejvíce vedou boj na dlouhou vzdálenost/Král, 1985/). 

V úvodu nácviku je myslím informace o těchto způsobech předčasná a je třeba k ní 

dospět. Nicméně je v průběhu času vhodné si uvedené taktické přístupy v pohybu 

procvičovat, tak aby mohl na získaných pohybových zkušenostech vykrystalizovat 

dobrý styl. 

Je ještě třeba zmínit, že uvedené přemisťování překračováním je v dnešním soutěžním 

boxu poměrně vzácné. Většina boxerů se pohybuje jen posuny. Argumentem pro 

vyloučení tohoto způsobu přemístění je ekonomičnost pohybu kterou posuny splňují 

lépe. 

(Ačkoliv jde o posun je v dalším textu využíván i termín krok. Krokem se rozumí zmíněný posun 

tedy dokončená akce.) 

Při nácviku přemístění začínáme základními posuny do základních směrů-vpřed vzad a 

do stran. Do základu přemístění ještě někteří autoři zahrnují změny směru (Král a 

kol.,1985) či pivoting (Hatmaker,2004) 

Chůze ve střehu bez úderu 
Cvičenci vysvětlíme princip chůze ve střehu a následně předvedeme. 

Poté necháme svěřence samostatně nacvičovat a pouze ho sledujeme. V případě velkých 

chyb cvičence opravíme. 

Doporučení pro nácvik: 

);> Krok je krátký (posun nohama je zhruba o 20cm, /Miňovský,F.,2006/) 

);> Snaha o to rozložit hmotnost na obě nohy stejně 

-,. Neustále dbát na správnou formu postoje- velikost základny, pokrčené nohy, 

špičky natočeny k sobě 

-, Přesuny provádět pomalu a uvolněně 

);> Dodržet správnou polohu paží v gardu 

Držet svůj gard je v počátku pro cvičence velmi namáhavé a je třeba aby na něj přivykl. 

To se neobejde bez únavy svalů i bolesti. Doporučuji tedy do nácviku zařazovat i 
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posuny s uvolněnými pažemi. Odstraníme tak alespoň na okamžik diskomfort který 

může negativně ovlivňovat soustředění na práci nohou a to umožní cvičenci 

bezstarostnější pohyb zaměřený zejména na přemístění a činnosti s ním úzce související 

V začátku nepožadujeme u svěřenců došlap na přední část plosku nohy ani příliš velký 

rozsah pohybu. Kroky musí být takové aby byl cvičenec schopen neustále kontrolovat 

své těžiště a hmotnost těla byla pokud možno rozložená na obě nohy stejně. 

Doporučujeme dělat kroky velmi krátké a postupně je prodlužujeme. S tímto je 

v rozporu Hatrnaker který v nácviku popisuje techniku "step and drag",ježje v podstatě 

princip kroku jak jej uvádím-vykročení jedné nohy a dotažení druhé. V jeho pojetí je 

však vykročení poměrně dlouhé a znesnadňuje tak kontrolu nad rozložením hmotnosti. 

Obraty - pivoting 
Boxerský ring není šachovnice takže abychom mohli přemístění do různých směrů 

účelně využít v boji, je třeba ovládat základní obraty(V nácviku je nutno naučit 

začátečníka zachovávat směr střehu vzhledem k pohybujícímu se soupeři, to zajišťují 

obraty./Král a kol.,l985/)Navíc je tento pohyb vhodnou přípravou pro obrané akce na 

nohou-úniky 

Hatrnaker(Boxing Mastery,2004) doporučuje nacvičovat tzv. pivotig. Jde o otáčení 

kolem přední nohy na obě strany 

Král zdůrazňuje pro tuto činnost význam předních části chodidel na kterých se boxer 

otáčí a dovoluje použití tohoto otáčení přes obě nohy. 

V této technice se jedna noha stává oporovou a druhá vykonává otáčivý pohyb. Zatížení 

oporoYé nohy je tedy větší než u krátkých posunů a je obtížnější udržovat správné 

parametry postoje. 

Nácvik z toho důvodu zahajujeme nejprve pohybem v co nejmenším rozsahu a postupně 

vzdálenost mezi místy došlapu zvětšujeme. 

Příklady cviků pro základni přemisťování 
Posuny samostatně v prostoru 

Cvičenec po dobu několika kol provádí posuny do různých směrů. V počátcích je toto 

cvičení omezeno na základní směry pohybu. Postupně však boxer za pomoci trenéra 
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objevuje různé možnosti pohybu a vytváří si vlastí krokové variace. Tím získává jistotu, 

uvolněnost a tedy i rychlost v provádění techniky. 

V pozdějších fázích technické přípravy se toto cvičení propojuje s útočnými a 

obrannými technikami a hovoříme již o stínovém boxu(viz. skladba tréninkové 

jednotky) 

Kopírování pohybu oponenta současně 

Při tomto cvičení stojí boxeři v bojovém postoji proti sobě. Jeden je vodič a provádí 

posuny do základních směrů. Počet kroků do každého směru je libovolný. Druhý 

z boxerů zrcadlově kopíruje pohyb prvního. 

Kopírování pohybu oponenta následně-vytváření krokových variací 

Jde o obdobu předchozího cvičení,které však mimo jiné rozvíjí představivost a paměť. 

První ze cvičenců( či boxer který předcvičuje před skupinou) provede určitou krokovou 

variaci(např. posun vpřed, doprava,vpřed, doleva a zpět) oponent či oponenti pak 

vzápětí po tom co předvádějící skončí, provedou totéž. 

Pohyb u rozhoupaného těžkého pytle( viz kapitola pomůcky) 

Tuto činnost zmiňuje A Lahica (Fighting fit:Boxing-workouts,techniques and 

sparing,2000 ) a doporučuje tento nácvik: 

následujte pytel když se vzdaluje 

ustupujte vzad při jeho návratu 

ve chvíli kdy je asi ve svislé poloze ukročte mírně do strany a proveďte obrat kolem 

pytle do nového směru. Nyní můžete sledovat pohyb pytle bočními posuny. Totéž lze 

provést na druhou stranu. 

Výhoda tohoto cvičení je v tom, že nepotřebujeme partnera. Dále je vhodnou průpravou 

pro pozdější komplexní práci na pytli. 

Vedle zmíněných specifických cvičení je třeba k dosažení rychlého a uvolněného 

přemísťování zařadit také určitá nespecifická koordinační cvičení. 
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Příklady nespecifických cvičení pro přemísťování: 

Přeskoky přes švihadlo 

Skákání přes švihadlo v boxu je charakteristické vysokou frekvencí otáčení švihadla a 

pestrou a rychlou prací nohou. Skákání vytváří správné návyky v došlapu na přední část 

plosky nohy a dovoluje procítit činnost hlezenního kloubu při odrazu. Tato práce 

v kotrulcu je obdobná při přemístění. 

Dribling s tenisovým míčkem 

Tato činnost je velmi vhodná pro zdokonalování přemístění. Cvičení spočívá v tom že 

boxer dribluje jedou paží míčkem a současně se pohybuje do různých směrů nebo 

krouží kole místa odrážení míčku na jednu či na druhou stranu. Paže která neodbíjí 

míček kryje bradu, přičemž lze paže kdykoliv měnit. Zkušení boxeři dokáží při tomto 

cvičeni spojovat práci končetin a horní poloviny těla a to za vysoké rychlosti. Vymýšlejí 

různé pohybové variace a naznačení pohybu. Velmi tak zdokonalují svoji práci na 

nohou. 

Krokové variace na hudbu 

Toto cvičení není příliš obvyklé nicméně vhodný hudební doprovod je poměrně 

motivační a činní činnost zábavnou. Trenér může připravit neobvyklé krokové variace 

které nemusí nutně vycházet z boxerských technik. 

Výše zmíněný objem technik je právě tím základem přemísťování se kterým cvičence 

seznamujeme ve fázi mezi nácvikem úderů v základním postoji a jejich nácvikem 

v bojovém postoji. Nacvičujeme je tedy bez úderů. 

K těmto technikám se pak neustále vracíme a postupně přidáváme další, nejprve 

technické a pak především taktické komponenty - údery, úniky, kontrola středu -

centering atd. 
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Příklady cvičení pro pozdější fáze nácviku 
Clapper 

Toto cvičení pomáhá budovat rychlé reakce při práci na nohou. Pro toto cvičení je 

vhodné vyznačit na podlaze kruhové území tak aby bylo vodítkem pro pohyb. Uprostřed 

kruhu je umístěn nejlépe malý lehký pytel nebo punch ball(viz. příloha vybavení) 

Postačí však i na provázku přivázaný list papíru. Kruh je vymezen tak abychom při 

kopírování jeho tvaru byli na dlouhou vzdálenost od terče. 

Hatmaker doporučuje rozdělit cvičení do 4 fází 

Fáze - boxer se přemísťuje po obvodu kruhu a sleduje terč - krouží kolem něj. Na 

trenérův signál-jedno klepnutí, vždy okamžitě změní směr. 

Fáze- totéž jako předchozí fáze ale nyní trenér přidá čas od času dvě klepnutí těsně za 

sebou. Na tento signál boxer zasahuje terč předním direktem, stáhne se zpět a mění 

směr kroužení. 

Fáze- totéž jako předchozí, pokud trenér klepne třikrát boxer zasáhne terč kombinací 

dvou přímých úderů a změní směr otáčení 

Fáze- totéž jako předchozí, trenér však klepne čtyřikrát, na tento signál boxer zasahuje 

teč kombinací tří úderů a opět mění směr kroužení. 

Výběr signálu lze nepochybně upravit, osobně se mi zdá vhodnější přiřadit jednotlivým 

akcí čísla od 1 do 4 a hlásit cvičenci vždy číslo. Stejná volnost platí i u výběru 

kombinací. 

Centering 

Jedná se o určité pojetí boje při kterém je hlavním záměrem boxera ovládnout střed 

ringu a vmanipulovat soupeře do prostoru rohu či těsně k provazům ohraničujícím ring. 

Toto útočné pojetí boje je velmi náročné na kondici, ale neméně důležité je 

přemísťování které je hlavním prostředkem manipulace se soupeřem do prostoru kam 

potřebujeme. 
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Vzhledem k proměnlivým podmínkám boje není jednoduché udržet soupeře 

v nepříznívé situací neomezenou dobu. Oponent se snaží vymanit se z našeho tlaku a 

popřípadě i dostat pod tlak nás. Stane-li se, že soupeř naruší tento náš koncept(což se 

stává často), je třeba si umět postavení ve středu opět získat. 

Hatmaker doporučuje několik cviků pro zažití této činností: 

Několík posunů vzad a pak vrácení obloukem zpět do výchozího místa- do směru přední 

ruky a pak do směru ruky zadní 

Posuny vzad, naznačení přemístění na jednu stranu(ukročenfm) a kroužení do druhého 

směru zpět do výchozího místa- provádět na obě strany 

Posuny vzad , úder nebo naznačení úderu(soupeř reaguje obranou) a pak kroužení do 

výchozího místa- provádět na obě strany. 

Posuny vzad, úder či naznačení úderu, pak zahájení pohybu do jedné strany a následně 

prudká změna směru a dokončení návratu do výchozího místa. 

Zmíněných ústupových posunů by nemělo být mnoho, neboť slouží jen jako únik od 

soupeře který zahájil útok. K takovému odvrácení postačí dva, maximálně tři 

posuny(záleží také na útoku). Delší ustoupení je zbytečné vzdálení ze středu, jehož 

opětovné ovládnutí je pak náročnější. Pokud ustoupíme od soupeře příliš, získal tak 

v podstatě střed on, my však musíme jednat okamžitě, proto ustoupíme pouze o 

nezbytnou vzdálenost. 

Stínový box 

O této činnosti již byla řeč nicméně je vhodné tuto základní složku boxerského nácviku 

znovu připomenout. 

Stínový box je velmi náročnou pohybovou činností a pro boj má význam z hlediska 

vytváření vhodných pohybových stereotypů a rozvoji taktického myšlení. Náročná je 

z toho důvodu, že se může nesprávným nácvikem vytvořit naopak stereotyp nesprávný. 

Tato činnost tedy vyžaduje maximální soustředění a také účast trenéra. 

Král rozlišuje 3 stupně stínového boxu podle náročností úkolů v nich obsažených: 

V základní úrovní se řeší jednoduché úkoly, např.: 

~ -procvičování základních technik 

-, -přemísťování 
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Ve výkonnostním úrovni jde o nácvik a zdokonalování technicko -taktických variant 

s důrazem na taktiku 

- představa určitého typu soupeře a přizpůsobení boje(útočný, defenzivní, opačný gard 

apod.) 

Ve vrcholové úrovni jde již o komplexní představu celé pohybové struktury pro boj 

- zahájení naznačením útoku, provést aktivní obranu na soupeřův protiútok, změnit 

tempo boje 

Toto rozdělení je poměrně obecné, lze však souhlasit s chronologickým řazením ,které 

odpovídá mé představě o nácviku pohybových dovedností 

Začínáme jednoduchými technikami na místě a v pohybu,po nějaký čas se jim věnujeme 

a doplňujeme je o potřebné informace z taktiky. 

Později přecházíme k řešení taktických situací jež doprovázíme instrukcemi. 

Ve vrcholné etapě nácviku dochází k vlastnímu taktickému uvažování boxera a 

k výběru a skládání takových prostředků, které determinují jeho bojový styl. 

3.5.3. Přímý úder v bojovém postoji 

V okamžiku kdy jsme přesvědčeni o tom že cvičenec zvládá provedení předchozích 

cvičení (direkty v základním postoji a základní přemísťování) na úrovni kterou jsme si 

stanovili(např. 70-80% provedení je správných), můžeme přejít k nácviku direktu 

z bojového postoje(Při výuce direkt ze střehu vycházíme vždy z kvalitně provedeného 

střehu./Miňovský, F .,2006/) 

Systematizace nácviku 
Názory na to zda zahajovat nácvik direktiv postoji zadním či předním úderem se různí. 

Polemika spočívá v tom zda se učením nejprve přednímu či zadnímu direkt usnadní 

učení druhého. Domnívám se, že pro adekvátní rozhodnutí je třeba provést výzkum 

v této oblasti. Do té doby závisí tento výběr na preferencích trenérů. 
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Z osobních zkušeností se přikláním k zahájení nácviku zadním direktem. Je to z toho 

z důvodu, že podmínky za kterých se uskutečňuje zadní direkt jsou bližší provedení 

direktu v základním postoji. Jde tak podle mne o plynulejší a tedy snazší přechod. 

Zadní direkt na místě 
Tento úder je při obvyklé laterální vyhraněnosti cvičence prováděn silnější rukou. Jde o 

velmi účinný úder který dosahuje značné síly v místě dopadu (až 6000N I Atha,J ., 1985/). 

Četnost užití v zápase je obvykle nižší než u direktu předního. 

Uzlové body techniky 

~ Stabilní postoj 

~ Pohyb zahajuje paže a noha 

~ Dolní končetiny podporují úder- energie ze země(Ve střehu jsou nohy mírně 

pokrčené, ovšem do úderu se vypínají, aby fungovaly v podstatě jako páka pro 

úder./Miňovský,F .,2006/) 

"'? Sladění segmentů podporujících úder. 

).> Těžiště se nepřesouvá nad přední nohu (Těžiště by mělo být zhruba 20-30 cm 

od stojné-přední nohy, uprostřed mezi špičkami. Častou chybou je přenesení celé 

hmotnosti na stojnou nohu. /Miňovský,F ., 20061) 

Nácvik: 

Cvičenec zaujme kvalitní bojový postoj. Trenér předvede nejdříve úder sám a zdůrazní 

uzlové body techniky. Poté cvičenec začne napodobovat trenérův pohyb. Trenér sleduje 

provedení a opravuje. 

Cvičení probíhá pomalu a je vhodné jej rozdělit do dvou fází-cesta ruky k cíli a stažení 

zpět. V okamžiku pomyslného dopadu pěsti na cíl tak může cvičenec provést kontrolu 

postoje, zejména ve vztahu k pohybu těžiště a obrany. 

V případě velkých chyb je vhodné zopakovat techniku v základním postoji. 

Nejčastější chyby: 

~ Chybné postavení těžiště (viz. výše) 
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-, Předklon v úderu - nedostatek který je často spojen s přenesením hmotnosti na 

přední nohu. 

~ Odklánění hlavy a odkrytí brady při úderu- chyba vzniká často nedotočením 

ramen a je opět spojená s nesprávnou polohou trupu v úderu, kdy cvičenec ve 

snaze nahradit zmíněné nedotočení a dosáhnout tak úderem dále, uklání trup 

čímž samozřejmě narušuje stabilitu postoje a odkrývá citlivá Inísta. 

Přední direkt na místě 
Tato technika v anglosaské literatuře zvaná Jab je v utkání pravděpodobně 

nejpoužívanější druh úderu. Hatmaker říká : "Jab je nejlepší přítel kterého v boxu máte. 

Naučte se ho dobře."(Boxing Mastery, 2004) 

Pomocí předního direktu si v boji kontrolujeme vzdálenost, zkoušíme reakce svého 

soupeře a narušujeme jeho obranu tak abychom mohli nejúčinněji provést svůj útok. 

Uzlové body techniky 

~ Stabilní postoj 

~ Pohyb zahajuje paže 

)> Dolní končetiny podporují úder-energie ze země 

'>' Bok a rameno podporuje úder-rotují ve směru úderu 

). Zadní paže kryje bradu a trup 

~ Ve chvíli pomyslného kontaktu s terčem je hmotnost na obou nohou 

Nácvik: 

Nácvik probíhá obdobně jako v předchozích případech a to nápodobou. Cvičenci 

předvedeme úder se zdůrazněním uzlových bodů techniky zásadních pro tuto část 

nácviku. Následně boxer provádí techniku a trenér opravuje. 

3.5.4. Direkty s přemístěním 

Přední direkt 
Již bylo zmíněno že se jedná o velmi užívaný úder. Z toho důvodu je třeba nacvičovat 

již v základní etapě technické přípravy větší škálu variant tohoto úderu ve spojení 

s přemístěním, než je tomu například u zadního přímého úderu na hlavu. 

74 



Direkt s vykročením přední nohy 
Tento typ přímého úderu je často považován za základní provedení této techniky a jeho 

předchozí forma na místě je považována za průpravnou část(Miňovský,F .,2006). 

Naproti tomu jiní autoři považují předchozí popsanou variantu za základní s možností 

jejího uplatnění v zápase(Král a kol.,1985) Kompromisem myslím může být tvrzení, že 

direkt na místě je základem techniky a přední direkt s krokem je základní technikou 

utkání. 

Začínající boxer by se měl v návaznosti na bojové vzdálenosti dozvědět o omezeních 

které v boji pro direkt provedený na místě plynou. 

Nácvik: 

Boxerovi nejprve předvedeme celý pohyb a stručně vysvětíme uzlové body. Následně 

cvičenec opakuje úder jak ho viděl. 

Je vhodné opět vymezit cvičenci prostor. V tomto případě se toto vymezení týká 

rozsahu kroku(Při nácviku se krok provádí velmi malý, stačí zhruba 1 Ocm,tedy taková 

délka, aby se začátečník snadněji vracel do střehu./Miňovský,F., 2006/). Na správnou 

délku kroku můžeme cvičence navést vhodně umístěnými předměty které vymezí 

rozsah práce dolních končetin(páska, kloboučky apod.) 

Po několika pokusech je zřejmé v kterých oblastech cvičenec dělá největší chyby. Na 

jejich základě volíme další postup. 

Tím může být partikularizace celku a procvičení techniky po částech, či návrat 

k dřívějším formám k upevnění techniky a uvědomění si uzlových bodů. 

Přl'klady některých cvičení: 

1. Výkroky bez úderu uvolněném postoji - provádíme opakované výkroky s tím 

že se snažíme odrážet z přední nohy aktivně zpět. Pohybujeme se na špičkách ve 

velmi malém rozsahu. 

2. Výkroky se zadní nohou na místě- totéž jako předchozí cvičení ale se snahou 

udržet zadní nohu na· místě a na přední části plosky nohy. Soustředíme se na 

odraz zadní nohy která iniciuje pohyb(Pro provedení direktu s krokem zahajuje 

celý pohyb ruka, současně se záběrem zadní nohy. /Miňovský,F., 2006/) 
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3. Výkroky v bojovém postoji- totéž jako předchozí cvičení ale nyní ho provádíme 

již z kvalitního bojového postoje. Hlavním cílem je udržet bojový postoj bez 

doprovodných pohybů(předklon, úklon,pohyby paží, úkroky apod.) 

4. Výkroky v bojovém postoji s úderem - totéž jako předchozí cvičení s tím že 

paže která provádí úder je poněkud více předsunutá před tělo čehož docílíme 

zvětšením úhlu v loketním kloubu. Vykračujeme společně s úderem z této 

polohy. Hlavním úkolem je sladit dopad nohy na podložku a ruky na cíl. 

5. Několikanásobný přední direkt s výkrokem - cvičenec provádí opakovaně celý 

úder s tím že zadní noha zůstává na jednom místě a přední nohou vykračuje 

vždy do jiného směru v rozmezí asi 90 stupňů. Vhodné je začít s direktem přímo 

vpřed a postupně vykračovat kjedné straně. Ve chvíli kdy vykračujeme pod 

úhlem zhruba 45 stupňů oproti úvodnímu postavení, pokračujeme stejným 

způsobem na druhou stranu. 

Přednr direkt s posunem 

Tato forma direktu je v této fázi již poměrně snadnou záležitostí. Ve chvíli kdy 

přecházíme k tomuto způsobu, je škála potřebných pohybů probraná a tak je tato forma 

v podstatě jejich složením. Nácvik úderu lze spojit s nácvikem přemístění. Přesněji 

k nácviku posunu v před i vzad. 

Technika byla popsána již dříve nicméně je možné zdůraznit některé uzlové body. 

Uzlové body techniky: 

'.Y Odraz ze zadní končetiny(direkt vpřed) 

~ Dopad ruky na cíl je současný s došlapem 

"» Bok vytočen do úderu 

~ Neúderová paže kryje hlavu a trup 

Nácvik: 

Techniku opět předvedeme a vymezíme uzlové body techniky. 
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Cvičenec zahájí nácvik direktem vpřed. Potom co jedinec zvládne na základě 

vytyčených bodů tento způsob, přecházíme k direktu při posunu vzad. 

3.5.5. Údery na spodní pásmo 

Jedním z prostředků efektivm'ho boje je střídání zasahovaných pásem. Dochází tak 

k narušení obrany soupeře a umožňuje boxerovi získat kontrolu nad utkáním. Je velice 

takticky nevýhodné omezit údery pouze na jedno pásmo. Soupeř má méně práce 

s obranou a tedy větší klid soustředit se na vlastní útok. 

Při nácviku direktů na spodní pásmo vycházíme z technických zákonitostí která platí 

již pro direkty na hlavu(Král a kol., 1985). Někteří autoři upřednostňují i jiné přístupy 

které se promítají do základní podoby tohoto úderu. Tyto rozdíly spočívají zejména 

v práci dolních končetin. 

Král doporučuje spíše mírnější pokrčení nohou a klade důraz zejména na práci trupu 

(Vzpřímenější postoj umožňuje lepší zapojení boků, jejichž činnost je zásadní pro 

správně provedený úder./Král a kol., 1985). Naproti tomu se v některých zdrojích 

(Boxing mastery nebo www.boxinggyms.com) objevují provedení techniky s výrazným 

pokrčením dolních končetin(především přední nohy), které připomínají karatistický 

postoj zenkudcu dachi(Nakajama,1966). 

Dříve popsaná technika v této práci vychází z nejtěsnější podobnosti s direkty na hlavu. 

Rozdíl ve výšce dopadu úderu je způsoben vhodným náklonem trupu bez výrazného 

snižování těžiště a pokrčení v kolenou. 

Domnívám se, že tento způsob je vedle zmiňované lepší práce boků, vhodný také tím, 

že umožňuje rychlejší návaznost dalších úderů pro přechod do kombinací, než je tomu u 

výrazného pokrčení nohou. V neposlední řadě pak méně výrazná práce dolních končetin 

umožňuje snadnější přechod k této technice, která je pro nováčka v podstatě 

determinována jen změnou úhlu trupu a ú4erové paže ve vztahu k dolním končetinám. 

Použití výraznějšího pokrčení nohou je samozřejmě použitelné, avšak dle mého názoru 

se jedná již o individuální pojetí založené na stylu boxera či taktice v zápase. Pro 

úvodní nácvik tedy preferuji způsob ve vzpřímenějším postoji. 
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Přední direkt na spodní pásmo 
Nácvik: 

Pro tuto formu direktu je vhodné postupovat po částech. 

1. V první fázi se cvičenec seznámí s polohou těla při dopadu ruky na cíl. Cvičenec 

provede přední direkt s vykročením a po pomyslném dopadu ruky na cíl 

nestahuje paži zpět ale zachová toto postavení. Je vhodné vykročit poněkud více 

vně přední nohou. Poté mírně předkloní trup šikmo a poněkud vpřed. Paže 

následuje v pohybu trup a dostává se tak do postavení ve kterém ruka obyčejně 

dopadá na cíl. Vrátí se zpět a několikrát toto cvičení opakuje. 

2. Následně po procítění polohy při dopadu lze nacvičovat samostatný výkrok a 

úklon trupu . 

3. V další fázi trenér předvede celý úder, zdůrazní uzlové body a boxer zahájí první 

pokusy. Trenér opravuje. 

Zadní direkt na spodní pásmo 
Nácvik tohoto probíhá obdobně jako u předchozí formy. Novinkou v nácviku je spojení 

s krokem který není u provedení na horní pásmo tak častý. 

Provádíme úkrok přední nohou šikmo vpřed či vzad. Pro základní techniku doporučuji 

zahájit nácvik ukročením vpřed. 

Nácvikje vhodné rozdělit na fáze: 

1. N ácvik polohy při dopadu ruky na cíl (viz. přední direkt na spodní pásmo) 

2. Kompletní technika na dvě části: 1. úkrok 2. úder 

3. Kompletní technika plynule. 

Stejným způsobem doporučuji postupovat i u provedení vzad. 
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3.5.6. Základní zásady obrany 

Tato práce ukazuje uvodní část základní etapy struktury techniky pouze na příkladu 

přímých úderů. Při vstupu cvičence do boxerského umění je ho však třeba poučit o 

základních obranách. 

Podle metodiky Krále(Učební texty pro školení trenérů III. A II. Třídy,l985) je po 

každé probrané útočné technice vhodné nacvičit i základní obranu. ( Po prohrání 

přímých úderů proberme obranu proti těmto úderům atd.)Vzhledem k zaměření práce je 

detailní popis obran přílišným odbočením od tématu nicméně s ohledem na významnost 

obrany pro box zde uvedu alespoň základní aspekty , se kterými je vhodné cvičence 

obeznámit. 

~ Neustále sledovat soupeře 

~ Paže držet nahoře 

";> Brada se tlačí k hrudi 

";> Udržovat se v pohybu 

";> Po každé akci se vrátit okamžitě do kvalitního gardu 

~ Ruka se do výchozí polohy vrací co nejrychleji (Úder končí u brady či 

střehovém postavení./Miňovský,F., 2006/) 

(Lahica, 2005) 
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4.Závěr 
Pro tuto práci byly vymezeny základní cíle vytvářející hlavní pilíře ke kterým se měla 

upírat pozornost autora ale i případného čtenáře. 

V první řadě se jednalo o vymezení základních pedagogicko- psychologických a 

didaktických aspektů pro nácvik pohybových dovedností v boxu. 

Dalším řešeným úkolem byl výběr aktivit nezbytných pro správné vedení tréninkového 

procesu a nácviku pohybových dovedností, v souladu s doporučením odborníků a to 

zejména ve vztahu k úvodu tréninkového působení na subjekt. 

Posledním pilířem práce bylo vymezení struktury techniky boxu a nástin metodické 

řady pro nácvik přímých úderů. 

Záměrem prvního cíle bylo vybrat, na základě výše zmíněných aspektů, objem 

informací, které mají zásadní význam pro vpravení čtenáře do problematiky 

motorického učení. Další oblastí které se tato část dotýká, je vymezení psychologických 

zákonitostí při sportovní činnosti, které je nezbytné zohledňovat při tvorbě didaktických 

postupů během trenérského působení. 

Zpracování tohoto cíle probíhalo na základě studia odborné literatury pro danou 

problematiku. Posléze jsme z objemu informací vybrali nejzásadnější pro box a z části 

opatřili vlastním komentářem, ve snaze propojit teoretické zákonitosti se zkušenostmi z 

praxe. 

V rámci druhého cíle jsme navázali na problematiku nastíněnou teoretickou částí a 

věnovali se rozboru základních kroků nezbytných pro kvalitní výchovu svěřence ve 

vztahu k obecným zákonitostem sportovního tréninku. Vymezené problémové oblasti 

vycházejí ze struktury tréninkové jednotky. Ta je základní organizační složkou 

tréninkového procesu(Dovalil,2005). Z tohoto pohledu je dle mého názoru nezbytné 

poučit sportovce o této struktuře, významu jejích jednotlivých částí a v obecné rovině 

také o správném obsahu těchto částí. 

Ve smyslu výše uvedeného jsme se zabývali popisem obecné struktury tréninkové 

jednotky a na tomto příkladu provedli analýzu vybraných částí. 

První část na kterou jsem upřel svoji pozornost bylo rozcvičení v boxu. Domnívám se, 

v souladu s odborníky, že rozcvičení je nepostradatelnou součástí tréninkové 

jednotky.(Dovalil,2005) Rozbor měl poukázat na některé zvláštnosti v tréninku boxu, 

které si vyžadují specializovaný přístup v rozcvičení(procvičení nejzatěžovanějších 
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částí, zapracování organismu prostřednictvím specifických cvičení pro upevnění 

dovedností) a okrajově poukázat na význam kompenzace zatěžovaných částí, které jsou 

v boxu značně specifické( např. osové zatížení při úderu, energie se přenáší do ramene a 

to je více namáhané). N a základě provedené analýzy je možné si uvědomovat dopad 

zatížení na zdraví a vliv rozcvičení při prevenci před negativním dopadem zatížení na 

organismus. Toto uvědomění by se mělo stát součástí výchovy boxera a náležet k jeho 

znalostem obdobně jako je tomu napřt'klad u soutěžních pravidel boxu. 

Prezentované informace k této problematice jsou poměrně obecné a slouží především 

pro nástin otázek pro další bádání. Pro lepší řešení této problematiky je třeba provést 

samostatné práce, které se propracují více do hloubky. V této souvislosti mám na mysli 

především vliv specifického zatížení v boxu na organismus a možnosti jeho 

kompenzace.Jako příklad takové práce bych uvedl výzkum vlivu boxerského úderu na 

krční páteř v místě spojení atlas-lebka(TJ Walilko,DC Viano, CA Bir, 2004), ve které se 

potvrdilo značné zatížení této oblasti. Z celkové dopadové energie na hlavu při úderu o 

sile 3737N se podle výsledků přenáší do zmiňované oblasti až 946N. Pro účely tréninku 

by bylo zajímavé sledovat do jaké míry způsobují otřesy v této oblasti potíže a zda lze 

kupříkladu posílením svalů krku napomoci k jejich minimalizaci. 

V obsahu tohoto cíle jsou dalšími body především otázka materiálního zabezpečení pro 

možnost provozování boxu a rozbor dalších částí tréninkové jednotky. 

První zmíněná otázka byla řešena výčtem základních prostředků s vysvětlením jejich 

použití a variant provedení. V dalším dílčím úkolu druhého cíle byla věnována 

pozornost obecnému popisu jednotlivých fází tréninkové jednotky, s obecným nástinem 

aktivit které jsou v nich obsaženy. Jedná se především o hlavní část tréninkové jednotky 

jejíž rozbor se váže k třetímu hlavnímu pilíři této práce. 

Stěžejní záměr práce, který je zakotven v posledním cíli, byl vytvořit vlastní pohled na 

strukturu techniky boxu a v návaznosti na vytvořený model naznačit možnou 

didaktickou řadu pro nácvik přímých úderů. 

Struktura techniky je nahlížena z dlouhodobého hlediska a vztahuje se na celkový 

rozvoj boxera v průběhu jeho kariéry. Na základě studia a praktických zkušeností jsme 

došli k následující struktuře, od které by se měl odvíjet přístup k nácviku dovedností. 
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Struktura vymezuje dvě základní období v tréninku boxu, které jsou odlišné z hlediska 

zaměření. Tato období jsou chápána jako jakási vývojová teorie boxu, kdy v první etapě 

tohoto vývoje, je působeni trenérů zaměřeno na vytvořeni základního objemu činností 

přiměřené kvality, bez detailního zřetele na individuální zvláštnosti subjektu.(Pro 

výchovu svěřence je samozřejmě důležitý osobní přístup již od počátečních 

tréninkových jednotek. Upevňuje se tak vztah mezi trenérem a vytváří se předpoklady 

pro práci v další etapě. V souvislosti s technickým vybavením subjektu, lze však dle 

mého názoru stanovit základní objem dovedností společný všem.) 

Další etapa je charakteristická výraznějším individuální přístupem a nácvik sleduje 

specifické zvláštnosti subjektu. Hlavním úkolem této etapy je rozvoj především 

taktického uvažování v návaznosti na technickou vybavenost boxera a podnícení vlastni 

invence subjektu. 

V literatuře lze najít některé zmínky o podobném dělení, podle kterých autoři dělí oblast 

techniky na základní techniku a technické činnosti v boxu(Král a kol.,1985). Přestože se 

ve svém výkladu ztotožňuji s popisem jednotlivých etap jen z části, tato členění 

poukazují na nutnost pohlížení na technicko - taktické činnosti v boxu minimálně ve 

dvou rovinách. Tím podporují naší teorii. 

Tato práce se zaměřuje především na popis a rozbor etapy první. Ke zpracování jsme 

využili studium odborné literatury, kterou jsme vzájemně komparovali a v konečné fázi 

konfrontovali s vlastními závěry. 

Při tvorbě didaktické řady v rámci základní etapy struktury techniky jsme jen mírně 

upravili stávající model (Miňovský,F .,2006), a to spíše ve smyslu systematizace a 

zdůrazněni některých částí které jsou dle mého názoru v této etapě nedostatečně 

zpracované. Touto oblastí byla zejména dovednost přemístění a její rozvíjení, kterou se 

nám podařilo oproti stávajícímu modelu upřesnit. 

Při stanovení systematizace nácviku na příkladu přímých úderů jsme došli k 

podstatnému úskalí a sice k posouzení okamžiku, kdy je vhodné přikročit od probírané 

činnosti k další. Autoři se shodují, že pro přechod ke cvičení následujícím v didaktické 

řadě je třeba stávající techniku provádět na určité úrovni. Tato úroveň je však již 

poměrně abstraktním pojmem a doporučeni trenérů jsou tedy různá. 

Miňovský například doporučuje přechod další technice ve chvíli kdy je 70-80% pokusů 

při provedeni stávající techniky správně. Toto doporučení je z mého pohledu vhodné, 
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avšak je ve svém důsledku neúplné a tedy nepřesné. Z uvedeného není jasné, jaké 

technické provedení lze započítat jako správné. Určení počtu správných provedení je 

tedy určováno pouze subjektivním posouzení trenéra. Je se tedy třeba zamyslet nejprve 

nad posouzením kvality jednotlivé techniky, tak aby bylo možné posoudit její správnost. 

Míru jejího upevnění pak zhodnotíme na základě výše uvedeného či jiného modelu. 

Jsem toho názoru, že zmíněný problém lze do jisté míry řešit vytvořením kvalitní 

diagnostiky, která by postihovala tuto oblast boxu. Nedomnívám se, že je třeba cvičence 

známkovat, ale je vhodné vytvořit určitou škálu k posouzení nejdůležitějších bodů dané 

činnosti. V naší práci se pokoušíme na příkladu základního provedení direktu naznačit 

řešení tohoto problému tím, že vymezujeme některé zásadní uzlové body techniky. Míra 

zvládnutí techniky nahlížené skrze tyto body pak může napomoci k jejímu lepšímu 

posouzení. 

Je třeba zdůraznit, že námi předložený model je neúplný a měl by působit především 

jako naznačení směru pro další výzkum. Zkoumání této oblasti si jistě vyžádá 

důkladnější biomechanické analýzy dovednosti v boxu a diagnostických zákonitostí 

taktéž. 

Domnívám se, že práce na těchto problémech může přinést výsledky, které posunou 

trénink v boxu na vyšší úrovně, ale také pomůže formulovat nové otázky, kterými se je 

třeba zabývat, pro zlepšení tréninkové činnosti z hlediska nácviku pohybových 

dovedností v boxu. 

Stanovené cfle mne přivedly ke studiu těch oblastí boxu, kde jsou v nazírání na box 

zřejmě největší rozdíly(pojetí techniky). Vlivem rozvoje sportu se hlavní pohled upírá 

na tréninkové působení z hlediska kondiční přípravy a v určité míře snad i na taktické 

dovednosti. Technika zůstává jakoby na okraji zájmu. 

Box je svobodné umění a jeho předností v tréninku je zachování individuality subjektu. 

Nemělo by k tomu však docházet na úkor některých technických zákonitostí. Box by 

mohl být prezentován jako plnohodnotný bojový systém západu, stejně jako mají své 

bojové systémy kultury východní. V tomto smyslu lze vytvořit určitý základní model, 

který vymezuje box jako bojové umění. Domnívám se, že je však třeba pohlednout na 

box poněkud z jiného úhlu než jen na sportovní činnost a vedle zaměření na sportovní 

stránku obracet své snahy na vytváření určité kultury svázané s boxerským prostředím. 
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Věřím, že prezentace boxu jako činnosti rozvíjející tělesnou a duševní stránku jedince, 

by mohla u nás napomoci ke snížení negativní publicity ukazující box jako bezduché 

bití. 

Dle mého názoru spočívá těžiště těchto snah na našich trenérech, kteří mají moc 

posunout mínění o boxu tím, jak budou oni sami o něm přemýšlet. Zvýšená oblíbenost 

bojového umění by pak mohla zvětšit i základnu pro výběr talentů na sportovní úrovni a 

vytvořit tak lepší podmínky pro možné úspěchy českých sportovců-boxerů na 

evropském a světovém poli. 

Práce se nesnaží vytvořit podrobný model, který je nezbytné sledovat za všech 

okolností. Hlavní snahou bylo poukázat prostřednictvím vybrané části ,problematiky 

nácviku dovedností v boxu, na některé nedostatky v této oblasti, které více či méně 

ovlivňují úspěšnost trenérského působení. Oblasti které jsou zmíněny, jsou jen 

minimem, které je třeba prozkoumat a doplnit o nové poznatky. Již na příkladu 

několika oblastí kterými jsem se zabýval, jsou patrné některé problémy jejichž řešení 

vyžaduje samostatný prostor. 

Domnívám se, že box se jako sport ale i bojový systém v čase vyvíjí a tak je účelné 

některé poznatky doplňovat či upravovat. Vzhledem k tomu, že nejmladší ucelená 

metodika boxu pochází z 80.let, považuji za velmi důležité zahájit revizi dosavadních 

postupů a jejich případnou inovaci. 
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