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Abstrakt 

V této práci jsem psal o bojových sportech, zejména o boxu a thajském boxu. V první kapitole jsem 

se věnoval historii bojových sportů jako takových, následně jsem popsal historii boxu, techniky 

zápasníků a dva nejzajímavější zápasy v boxu. V této práci se také můžete dozvědět o stručné 

historii muay thai ale hlavně o moderní formě tohoto sportu a nejznámějších zápasnících. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In my final work, I wrote about combat sports, especially about box and muay thai. In the first 

chapter, I wrote about history of combat sports, then I described the boxing history, techniques and 

two of the most interesting fights of all time. In the second part I described the history of muay 

thai, mainly the modern form and two of the most famous fighters. 
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ÚVOD 

Je všeobecně známo, že při zápasu v jakémkoliv bojovém sportu se postaví dva rovnocenní 

oponenti a zápasí, dokud neskončí časový limit nebo dokud jeden druhého neknokautuje. Lidé však 

často nevidí, kolik práce a odhodlání stojí za tím, než se postaví do ringu. 

Bojové sporty mi byly už od mala blízké. Byl jsem uchvácen Brucem Lee, Chuckem Norrisem 

nebo Sylvestetem Stallonem. Vyzkoušel jsem spoustu sportů, od tenisu po házenou, ale žádný 

z těchto sportů mě nebavil natolik, abych u něho déle vydržel. Později jsem zkusil řecko-římský 

zápas, který mě uchvátil, ale nemohl jsem v něm pokračovat. Poté jsem zkusil muay thai, kterému 

se do teď aktivně věnuji. 

Cílem této práce je, abych získal nové užitečné informace a zároveň alespoň trošku přiblížil 

ostatním, jak bojové sporty fungují. 
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1 Historie bojových sportů 

Při pátrání po nejstarší dochované zmínce o bojových sportech tak, jak jsou vnímány dnes, se 

musíme vrátit do roku 706 př. n. l., kdy byl na olympijské hry mezi běh, pětiboj a další disciplíny 

zařazen zápas nazývaný palé. Tento sport měl dvě hlavní formy: boj ve stoji (orthopalé), ve ktérém 

bylo cílem shodit protivníka na zem. Druhou formou byl boj na zemi, tedy katopalé. Zápas probíhal 

tak dlouho, dokud se jeden ze zápasníků nevzdal. Nejspíše odtud právě vychází moderní forma 

řecko – římského zápasu nebo zápasu ve volném 

stylu. V roce 684 př. n. l. byly ale tyto dva styly 

spojeny a byl zaveden pankration.  

Pojem pankration, z řečtiny doslova přeloženo 

jako „veškerá síla“. Dle legend byl pankration 

vynalezen Heraklem a Théseem při spojení boje 

ve stoje s bojem na zemi. Podle legend se díky 

pankrationu podařilo Théseovi porazit minotaura 

v Labyrintu a Herakles díky tomuto umění porazil Nemejského lva, což byl jeho první z 12 úkolů. 

Za zmínku stojí i fakt, že v pankrationu excelovali například hoplíti, stejně jako kupříkladu vojáci 

Alexandra Velkého. Podle popisu je tedy podoba pankrationu s moderním MMA poměrně jasná. 

 V dobách středověku bojové sporty poměrně upadaly. Box a zápas byl zastíněn popularitou 

rytířských klání a ostatních sportů. Převrat v popularitě bojových sportů nastal v 19. století. George 

Gracie imigroval se svou rodinou v roce 1801 ze Skotska do Brazílie. Okolo stejného roku 

imigroval do stejného města Japonec Mitsuyo Maeda. Mitsuyo Maeda se brzy spřátelil s Gastãoem 

Gracie, vnukem George. Maeda vyučoval Carlose, syna Gastã judo. Carlos poté učil své syny a ti si 

přizpůsobili styl boj podle svých potřeb, aby bylo judo více praktické. Po několika letech nácviku 

si založili vlastní jiu-jitsu akademii, na kterou se jim pomocí marketingu podařilo přitáhnout 

pozornost. Carlos Gracie napsal novinový článek, ve kterém stálo „pokud chcete mít zlomenou 

ruku nebo žebro, kontaktujte Carlose 

Gracie na toto číslo“. Tento titulek 

samozřejmě někteří lidé zpochybňovali, 

proto snad všichni, kteří přišli za Heliem 

Gracie dostali příležitost bojovat ve vale 

tudo zápasu (vale tudo je velice podobné 

pankrationu). Graciové byli vyzýváni 

reprezentanty z oddílů karate, 

Mitsuyo Maeda a Helio Gracie 
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profesionálními boxery nebo mistry capoery a spousty dalšími. Tato zpráva se po Rio de Janeiru 

rychle roznesla a brzy se konal první profesionální zápas mezi šampionem lehké váhy v boxu 

Antoniem Portugal a Heliem Gracie, který byl o mladší, menší a také na pohled křehčí než jeho 

oponent. Překvapivě se Heliovi podařilo v rámci vale tudo pravidel porazit Antonia porazit za 30 

sekund. O tomto úspěchu se doslechl japonský mistr juda a přijel do Rio de Janeira aby Helia 

porazil. Ani tomu se to však nepovedlo. Helio jezdil po světě a porážel světové šampiony v mnoha 

bojových uměních. Zajímavé je to, že jeho oponenti byli často až o 50 kilogramů těžší než on. Dalo 

by se tedy říct, že nebýt rodiny Graciů, bojové sporty by dnes pravděpodobně nebyly tak oblíbené, 

jako jsou dnes. 

 

2 Box 

2.1 Historie boxu 

2.1.1 Brzká historie 

Ze začátku bych rád podotkl, že box je nejznámějším, nejrozšířenějším a definitivně 

nejoblíbenějším bojovým sportem dnešní doby. Tak tomu bylo už v dobách starověkých olympiád, 

o kterých jsem již psal výše. Bylo objeveno mnoho důkazů o boxování v historii, nejpřesvědčivější 

je však z období 1500 let př. n. l., který nesporně ukazuje dva bojovníky u pěstního zápasu. V roce 

668 př. n. l. bylo tedy pygmé zařazeno mezi sporty na olympijských hrách. Podle dochovaných 

důkazů se stal prvním šampionem v pygmé Onomastos ze Smyrny. Trénink pygmé se poměrně 

podobal tréninku moderního boxu i přes značně odlišná pravidla. Bojovníci totiž trénovali 

s koženým pytlem, u čehož používali rukavice, aby předešli zraněním. Zápasy však probíhaly bez 

nich. Ve Starověkém Římě probíhaly tyto zápasy mezi otroky, vítěz dostal svobodu. V těchto 

zápasech se ale bojovalo na život a na smrt. Nicméně nebyli to pouze otroci, kteří v této době 

zápasili v boxu, byli to i svobodní muži kteří tento sport dělali pro zábavu. Zápasníci zde bojovali 

s koženými pásky omotanými kolem rukou. Jako zábava zůstal tento sport po celý středověk, ale ty 

časy, které si zažil v období původních řeckých olympiád, 

byly dávno pryč. 

2.1.2 Návrat na výsluní 

Úplné počátky moderního boxu bychom mohli najít v roce 

1719 kdy James Figg dostává nápad šermovat bez kordu, 

tedy holýma rukama. Otevřel si školu „ušlechtilého stylu 

Pugilismus 
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sebeobrany“, který samozřejmě přitahuje zájem všech lidí z okolí. Tento styl boje nazývá Figg 

pugillism, doslova přeloženo jako pěstovaná. Nicméně pravidla pěstované mají velice daleko od 

moderních pravidel boxu, obsahovala totiž mnoho chvatů, kopů a jiných technik. Tímto však udělal 

základ pro moderní boxování. Rok 1741 byl však nejdůležitější. V tomto roce totiž Jack Broughton 

knockoutoval soupeřem takovým úderem, že po zápase zemřel. Jack Broughton poté vynalezl 

boxerské rukavice a o dva roky později stanovil první pravidla. Pravidla se během let přepsala. 

Mezi ta hlavní patří úprava Markýze z Queensberry z roku 1866. Zněla asi takto:  

 

1. Aby byl zápas férový, musí se odehrát v 24 stopovém ringu, pokud tak není možno tak 

alespoň velice podobné velikosti. 

 

2. Wrestling nebo objímání není dovoleno. 

 

3. Kola musí mít 3 minuty a mezi každým kolem musí být přestávka 1 minuta. 

 

4. Pokud jeden z mužů upadne, musí vstát bez pomoci do 10 sekund. Protivník se mezitím 

vrátí do svého rohu, a když padlý muž vstane, kolo se obnovuje. Pokud jeden z bojovníků 

nevstane do 10 sekund, výhra je udělena jeho oponentovi. 

 

5. Pokud bude jeden bojovník viset na provazech a nebude se dotýkat země, považuje se 

jako by spadl. 

 

6. Nikdo jiný kromě bojovníků a rozhodčího nesmí do ringu. 

 

7. Pokud by se zápas nekonal kvůli nevyhnutelným podmínkám, rozhodčí musí ihned udat 

datum náhradního boje. 

 

8. Rukavice musí být boxerské, správné velikosti a v nejlepší kvalitě. 

 

9. Pokud by rukavice praskla nebo by upadla, musí být nahrazena novým párem. 

 

10. Muž na jednom koleně je považován, jako by byl na zemi. Pokud je zasažen, má nárok 

na sázky. 

 

11. Žádné boty ani boty s pružinami nejsou povoleny. 

 

12. Soutěž se ve všech ohledech řídí revidovanými pravidly London prize ring. 

 

Jde tedy poznat, že oproti pravidlům, kdy se někdy opravdu bojovalo na život a na smrt je 

toto obrovská posun k moderní formě boxu. 
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2.1.3 Zlatá éra 

Zlatá éra boxu nastala v době 20. století, kdy tento sport získal největší oblibu, jakou kdy zažil. 

Box na sebe začal strhávat pozornost okolo roku 1919. Právě v tomto roce začal zápasit jeden 

z prvních světově známých zápasníků Jack Dempsey jako profesionál. Začaly vznikat světové 

organizace, které udělovaly boxerům světové tituly, např. New York State Athletic Commission 

(1920) nebo National Boxing Association, později přejmenováná na World Boxing Association 

(WBA).  

 

2.2 Styly zápasníků 

Při sledování nejednoho boxerského zápasu si lze všimnout, že každý boxer má jiný styl, který mu 

vyhovuje a který vychází z jeho fyzických proporcí. Někdo se snaží dostat soupeřovi k tělu a 

ničivými údery je knockoutovat, jiní zase „tancují“ na delší vzdálenost kolem svého oponenta a 

spoléhají na dlouhé údery s velkou přesností. Tyto základní styly bych vám zde rád popsal. 

2.2.1 Swarmer 

Jinak řečený „in-boxer“, je zápasník, který celý zápas vytváří velký nátlak na svého protivníka. 

Snaží se zatlačit protivníka k provazům, kde ho zasype spoustou silných úderů. Boxeři využívající 

tento styl potřebují dostatek výdrže. Tito zápasníci 

mají skvělý pohyb hlavy. Na druhou stranu se při 

užívání této taktiky musí počítat s tím, že dostane 

swarmer spoustu přímých úderů do brady. Zápasníci 

jsou většinou menšího vzrůstu, proto je pro ně 

jednodušší se dostat soupeřovi k tělu a zasypat je 

háky a zvedáky. 

Nejznámějšími swarmery jsou Rocky Marciano, Jack 

Dempsey nebo kupříkladu Joe Frazier. 

Rocky Marciano 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

10 

 

 

2.2.2 Out-boxer 

Jak jde již podle pojmenování poznat, out-boxer je 

pravým opakem in-boxera. Zápasníci užívající tuto 

taktiku si snaží držet odstup, mají výbornou práci 

nohou, což zapříčiňuje nedostatek síly v jejich 

úderech. Tito zápasníci tedy většinou vítězí na 

body nebo na technické KO. Při užívání této 

techniky je nejefektivnější vyčerpat svého 

oponenta a dominovat v posledních kolech zápasu. 

Je však jasné, že nejdůležitějším aspektem této 

taktiky je vytrvalost a pevné nervy. 

Nejznámějšími out-boxery jsou Muhammad Ali, 

Vitali Klitschko, Vladimir Klitschko. Smyšlená postava 

Apollo Creed z filmu Rocky by se dal považovat za out-

boxera. 

 

2.2.3 Slugger 

Při porovnání sluggera a out-boxera by out-boxer představoval techniku a preciznost, slugger by 

představoval vše brutální v tomto sportu. Většině sluggerů uprostřed boje nezáleží na práci jejich 

nohou. Avšak jejich síla jim dává schopnost knockoutovat soupeře jedním úderem, což je dělá 

zábavnými k sledování, protože jsou zápasy nepředvídatelné. Avšak oproti zápasníkům, kteří jsou 

v ringu pohybliví, jsou v nevýhodě. Soustřeďují se spíše na ničivé údery než na kombinace slabších 

úderů. Je předvídatelný a proto během zápasu přijme spoustu úderů.  

Nejznámějšími sluggery jsou George Foreman, John L. Sullivan nebo fiktivní postava Rocky 

Balboa. 

Muhammad Ali 
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2.2.4 Kámen, nůžky, papír 

Při přípravě do zápasu se musí počítat s takzvanou teorií kámen, nůžky, papír. Stejně jako u této 

hry, kdy nůžky porazí papír atd., swarmer bude mít výhodu proti out-boxerovi, slugger má výhodu 

nad swarmerem a out-boxer nejspíše porazí sluggera. Toto samozřejmě vždy není funkční taktika, 

jelikož jak jsem zde dříve psal, každý zápasník má svůj vlastní styl, který mu vyhovuje a pro 

někoho bude menší problém vypořádat se s swarmerem a pro někoho naopak větší 

2.2.5 Nejzajímavější zápasy moderní éry 

2.2.5.1 Rumble in the jungle 

Tento souboj o titul mistra světa v těžké váze se odehrál 30. října 1974 mezi Georgem Foremanem 

a Muhammadem Alim. Dostal název „Rumble in the jungle“, tedy „rachot v džungli“. Tento zápas 

byl výjimečný hned z několika důvodů. Zápas se konal tam, kde by nikdo zápas o mistra světa 

v jakémkoliv sportu nečekal. Konal se v městě Kinshasa v Demokratické republice Kongo, tehdejší 

Zaire. Tehdy začínající promotér Don King slíbil Alimu i Foremanovi 5 000 000 dolarů. 

Samozřejmě tyto peníze neměl a musel rychle sehnat nějakou zemi, která by byla schopna za 

reklamu spojenou se zápasem tyto peníze poskytnout. Jediný kdo se příhlásil byl Mobutu, Zairský 

diktátor. Zápas se konal v 4:00 ráno, aby se dal vysílat v USA. Zápas se konal mezi tehdy 

neporaženým Georgem Foremanem a Muhammadem Alim. George Foreman byl jednoznačným 

favoritem zápasu, jelikož po Aliho odmítnutí nastoupit do armády v roce 1967 skončil na 3 roky ve 

vězení a všichni si mysleli, že měl to nejlepší za sebou. Oba zápasníci byli stylově úplně jiné, 

Foreman, který měl v té době 40 výher a žádnou prohru měl pouze 3 výhry na body, všechny 

ostatní byli KO, zatímco Ali skoro vždy 

vyhrával na body, jelikož ve svých úderech 

neměl takovou sílu. Vše co Alimu vyhrálo 

jeho zápas, byla jeho taktika. V prvním kole 

se pouštěl s Foremanem do tvrdých výměn 

úderů, ale neskončilo to pro něj dobře. Od 

druhého kola tedy použil taktiku, která byla 

poté nazvána jako „rope-a-dope“. Při této 

taktice se nechal Ali zahnat k provazům, kde 

do sebe nechal Foremana mlátit. Přestože 

schytal stovky ran, většina skončila 

v rukavicích nebo v krytu. Od pátého kola 

začal být Foreman unaven od zuřivého 
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mlácení Aliho a Ali konečně mohl přejít do protiútoku. V osmém kole se Alimu podařilo po 

kombinaci několika háku srazit Foremana na zem. Přestože Foreman vstal, zápas byl ukončen 

v Aliho prospěch.  

2.2.5.2 Thrilla in Manila 

Doslova přeloženo jako „nervák v Manile“. Tento zápas proběhl 1. října 1975 ve Filipínském 

hlavním městě Manila mezi dvěma rivaly Muhammadem Alim a Joe Frazierem. To, co podle mého 

názoru udělalo tento zápas „zápasem století“, jak ho někteří nazývají, je obrovská nenávist mezi 

oběma zápasníky. Dohromady spolu měli tito dva boxeři 3 zápasy, Thrilla in Manila byl právě tím 

třetím a de facto rozhodujícím. Frazierovi nejspíše vadila sebejistota, kterou Ali vždy měl, a Alimu 

zase vadilo, že Frazier odmítal oslovovat Muhammada jeho novým muslimským jménem a pořád o 

něm mluvil jako o Cassiusi Clayovi. Tento zápas byl podle většiny odborníků zápas s největší 

výměnou těžkých ran, jaký kdy svět zažil. 

První kola byla Aliho, to se ale změnilo v 6. kole, kde se Frazier dostal do tempa a uštědřil Alimu 

silný přední hák, který Ali ustál. Celý zápas se udával v takovém vedru a vlhkosti, že samotné 

dýchání byl problém. Rozhodující rána ale přišla v 12. kole, kdy Ali trefil Frazierovo oko, které 

začalo okamžitě natékat, a Frazier na něj nadále neviděl. 

Poté, co trenér Fraziera viděl v jakém stavu je, po skončení 13. kola vhodil do ringu ručník, výhra 

tedy připadla Alimu. Tento zápas je do teď považován jako nejlepší v historii boxu. 

 

3 Muay thai 

Muay thai neboli thajský box je národní sport a kulturní bojové 

umění pocházející z Thajska. V tomto sportu se bojuje ve stoje, 

popřípadě v takzvaném „klinči“. Nutno podotknout, že 

například oproti některým formám bojových umění jako karate 

je tento sport plno-kontaktní. Tento sport se také často nazývá 

jako „umění osmi končetin“. Tento název dostal proto, že se při 

zápase používají údery pěstmi, lokty, koleny a holeněmi. Oproti 

boxu bych Vám rád v této kapitole mé práce sdělil některé mé 

osobní postřehy, jelikož se muay thai aktivně věnuji.  
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3.1 Historie 

3.1.1 Sukhothaiská éra 

V roce 1238 byla na území dnešního Thajska vytvořena první armáda v severní provincii 

Sukhothai. Potřeba založení této armády byla hlavně kvůli invazím sousedních států a provincií a 

snaze ubránit hlavní město a jeho obyvatele. Tato armáda byla učena boji z blízka, tedy muay 

boran a boji se zbraněmi, tehdy nazýváno krabi krabong. Muay boran by se jednoduše dalo popsat 

jako několikanásobněji brutálnější a bez většiny pravidel. Hrozba napadení vesnic, které nebyly 

dostatečně střežené, neustále vzrůstala, a proto se po celém Siamském království začaly zakládat 

školy muay boran. V těchto školách se mladí muži učili z několika důvodů, například schopnost 

obránit svojí rodinu, aby se dostali do formy a kvůli disciplíně. Toto umění se stalo velice 

populární mezi chudinou a přenášelo se z generace na generaci. 

3.1.2 Krungsri Ayutthaya éra 

Během velké spousty let, kdy se hranice Thajska, Barmy a Kambodži neustále měnily, bylo 

povinné, aby byl každý muž v armádě přeborníkem muay boran. Mladí chlapci byli trénováni 

v těchto tréninkových centrech po celém království. Nejvíce známým centrem té doby bylo 

Phudaisawan centrum, které založil král a prakticky to bylo nejvyšší možné „vzdělání“ té doby. 

3.1.3 Éra krále Naresuana 

Tato éra byla, co se týče muay thai, poměrně krátká, ale zato velice důležitá. Král Naresuan tento 

sport miloval a velice ho popularizoval mezi vyšší vrstvou obyvatelstva. Okolo roku 1600 také 

osvobodil Thajsko od okupace Barmské armády. 

3.1.4 Éra krále Naraie 

Tato éra je pro muay thai bez pochyby nejvíce významná ze všech. Během této doby totiž král 

Narai rozhodl, že bude muay thai národní sport Thajska. Zavedl se takzvaný mongkol a prajead, 

což je výbava pro wai-kru, tento rituál později popíšu. Také zavedl první „ring“ pro muay thai, 

který byl vytvořen z provazů, které byly položené na zemi. Zápasníci si také začali obvazovat ruce 

a předpaží konopnými provazy, které si namáčeli do tekutiny, díky které si mohli přilepit na 

provazy rozdrcené sklo, které mohlo oponentovi poškodit zrak, tuto techniku můžeme vidět ve 

filmu Kickboxer, ve kterém si zahrál Jean-Claude Van Dame. Během prvních zápasů se nebralo 

ohled na výšku nebo váhu jako je tomu teď. Každé město a vesnice měly svého šampiona, který 

poté zastupoval vesnici ve větších soutěžích. 
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3.2 Moderní muay thai 

Muay thai se za posledních 100 let opravdu změnilo. Tím, že je v Thajsku tento sport nejvíce 

populární, začal na sebe na přelomu 20. a 21. století přitahovat pozornost celého světa. Po skončení 

druhé světové války byl cizinci pojmenován „siamský box“, protože se Thajsku dříve říkalo Siam. 

Zajímavé je, že to byli nejspíše vojáci u USA a Evropy, kteří přinesli tento sport do našich zemí. 

Vojáci prý pozorovali Thajské vojsko trénovat muay thai a byli úplně uchváceni. Nejdříve se 

snažili pozorovat a poté sami trénovat, ale nedařilo se jim. Proto požádali Thajce, aby je naučili 

základy a tradice. Poté přinesli sport do Evropy a Ameriky a stal se velmi populárním. Pravidla se 

kvůli lepšímu zvládání organizace přepracovala, tato pravidla nyní připomínají pravidla boxu. 

Provazy, lana nebo koní kůže nahradily 14 nebo 16 uncové rukavice, stejné, jako se používají 

v boxu. 

Po skončení druhé světové války byly zavedeny kompletní pravidla. Zápas byl rozdělen do 5 kol 

s časovým limitem podle váhy, pohlaví a věku. Po celém Thajsku bylo postaveno několik stadiónů, 

hlavně ve velkých městech jako Bangkok, Sukhothai nebo Chiang Mai. Dalo by se říct, že moderní 

muay thai je velice podobné boxu. 

3.2.1 Thajští zápasníci 

Zápasníci v muay thai z Thajska začnou trénovat, když je jim 6-8 let. Rodiče je pošlou do 

tréninkového centra kvůli velkému nedostatku peněz. První zápas mají okolo jejich 8-10 let. Za ty 

roky se jim nastřádá až 150 zápasů, což je například třikrát více, než má světový šampión Floyd 

Mayweather. Do „důchodu“ odchází přibližně v 25 letech, a to hlavně kvůli náročnosti a brutalitě 

tohoto sportu. Zápasníci muay thai  jsou mnohem více zvyklí na bolest a zranění, které jsou velice 

častá. V tomto sportu není tržná 

rána, zlomený nos nebo otřes 

mozku čímkoliv zvláštním.  

V této době se stalo muay thai 

jedním z nejoblíbenějších 

bojových sportů po celém světě. 

V prosinci roku 2016 bylo muay 

thai oficiálně zařazeno mezi 

olympijské disciplíny, což je pro 

muay thai velkým posunem. 

Zápas jedenáctiletého chlapce 
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Podle mého názoru se s vysokou popularitou MMA zvyšuje popularita muay thai, jelikož je tento 

sport stavebním kamenem pro MMA.  

3.3 Trénink thaiboxu za dřívějších dob 

Předtím, než se na trhu objevila obrovská značka TWINS, která momentálně vyrábí veškeré náčiní 

pro muay thai, se trénovalo jiným způsobem. Thajci museli vynalézt způsob, jak efektivně trénovat 

muay thai s náčiním, které měli. Thajské prostředí poskytuje spoustu banánovníků, kokosů, řek a 

manuální práce. Nejpopulárnější technikou té doby bylo kopání do banánovníku. Banánovník je 

ideální pro nacvičování jakýchkoliv kopů a údery kolenem. Zápasníci většinou kopali do 

banánovníků, které měli v průměru až 50 cm, než ho celý skáceli. Hlavní důvod ale byl, že byl 

dostatečně měkký, aby nepoškodil holeň zápasníka, ale dostatečně tvrdý aby vydržel spousty kopů. 

Zápasníci také například házely na své holeně pytle s pískem, aby si jejich holeň zvykla na bolest. 

Zvyknout si na bolest je pro dobrého zápasníka velice důležité. V rámci tréninku se také lezlo na 

kokosové stromy, což bylo skvělé pro posilnění nohou. 

3.4 Wai kru/Ram muay 

Wai kru je první fáze rituálního tance, který dělá každý zápasník před svým zápasem. Zápasník 

chodí okolo provazů, zastaví se u každého rohu a ukloní se. Tímto vlastně odhání zlé síly od konání 

zápasu. Zápasník se poté přesune do středu ringu a klekne si směrem k jeho rohu, kde je jeho 

trenér, poté spojí rukavice před svým obličejem a začne se uklánět, čímž vykonává budhistické 

motlidby. Tímto uctí Buddhu, Sanghu a Dharmu. Také tím pozdraví svého trenéra a svůj klub. Po 

tomto uctění přichází Ram Muay. Ram muay je série pomalým pohybů v rytmu klasické hudby 

hrající. Ram Muay si každý zápasník zvolí sám. 

Někteří si zvolí tanec, který reprezentuje 

provincii, ze které pochází, někteří si pouze 

přidají své vlastní pohyby. Tento tanec je teď 

spíše vnímán jako chvíle na uklidnění a 

uspořádání si myšlenek. Nicméně je toto jedna 

z nejhlavnějších částí celého muay thai.  

3.5 Nejvýznamnější osobnosti 

3.5.1 Saenchai  

Nejsem jediný, kdo by Saenchaie označil jako legendu 

Zápasník vzdávající hold svému 

trenérovi 
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muay thai, ne-li nejlepšího zápasníka v tomto sportu. Už jen z jeho skóre v profesionálním muay 

thai, které je 305 výher a 52 proher, ukazuje, že je to jeden z nejzkušenějších zápasníků. 

Momentálně má 36 let a pořád zápasí po celém světě, avšak od roku 2014 už nezápasí v Thajsku. 

Začal trénovat jako osmileté dítě, po jednom týdnu tréninku měl první zápas, který vyhrál. Za tento 

zápas dostal v přepočtu 1 dolar. V roce 1997 vyhrál šampionát na Lumpinee stadionu v super muší 

váze. Lumpinee stadion by se dal považovat za Mekku thajského boxu. Dva roky na to vyhrál tento 

stejný šampionát v bantamové váze. 

V roce 2002 se rozhodl, že chce pokračovat v boxerské kariéře, skončil se skóre 5 výher a žádná 

prohra. Za dva roky se rozhodl vrátit k muay thai. 

V roce 2010 se stal světovým šampiónem 

v lehké váze. Následně začal zápasit po 

Evropě a momentálně se připravuje na 

další zápas. 

To, co dělá Saenchaie tak jedinečným jsou 

jeho měnění technik snad všech kopů, 

které jsou povoleny. Velice známé jsou 

jeho naskakované low-kicky nebo matení 

nepřítele měněním své dominantní nohy. 

3.5.2 Buakaw Banchamek 

Je to jeden z nejznámějších a rozhodně 

nejvýjimečnějších zápasníků. Je znám pro svůj agresivní styl boje. Momentálně mu je 34 let a jeho 

skóre v profesionálním muay thai je 229 výher a 23 proher. 

Buakaw začal trénovat v jeho 8 letech v severní provincii Thajska. V jeho 15 letech se přestěhoval 

do Por. Pramuk klubu, kde trénoval do roku 2012. Vyhrál spoustu šampionátů jak v muay thai, tak 

v K-1, kde vždy dominoval díky jeho agresi a rychlosti. 

Saenchai a jeho jedinečný 

cartwheel kick 
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Nejspíše nejzajímavější jsou Buakawovy techniky 

boje. Hned od začátku prvního kola drtí své 

oponenty pomocí low-kicků a push kicků, díky 

kterým dokáže svého oponenta často odhodit až 4 

metry. 

Další jeho technika je vyhnutí se přímému úderu a 

následovně zaútočit loktem na játra nepřítele. 

Pokud je tato technika provedena správně, 

knockout je skoro zaručen.  
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Závěr 

Přesto, že je má práce o pár kapitol kratší, než jsem si představoval, jsem s ní velice spokojen. 

Během psaní jsem nabil spoustu nových informací. Jsem velice rád, že jsem měl možnost psát o 

tématu, které mě baví, a zároveň jsem se mohl hlouběji ponořit do toho, co velice rád dělám. 

Doufám, že vás čtení mé práce bavilo a že jste u ní získali nějaké nové informace. 
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