
 

Příloha č. 1: Historie boxu, psychologický profil boxu, historie boxu v Ostravě 

 

Historie boxu 

 

Většina východních bojových umění má dlouholetou tradici, jejich vznik se datuje do období 

prvních vládnoucích dynastií státu, ve kterém je dané bojové umění tradičním základem 

kultury. O boxu je smýšleno jako o sportu novodobých dějin, opak je však pravdou. První 

zmínky o pěstních zápasech se datují do období zhruba 2000. let př. n. l. O 500 let později se 

box velmi rozšířil v oblasti Egejského moře a v období kolem roku 800 př. n. l. je už box 

pěstován v Řecku. Zmínky nalezneme např. v Homérově Iliadě nebo v řecké mytologii, kde je 

vzpomínán boxer Théseus.  

Box je právem olympijským sportem. Roku 776 př. n. l. byla poprvé do programu antických 

olympijských her zařazena ukázka utkání podobajícího se boxu a roku 688 př. n. l. byl box 

zařazen do programu her jako řádný sport. Box se od dob slávy Řecka na dlouhou dobu 

odmlčel. Opětovná doba slávy boxu začala koncem 17. století v Anglii. Za zakladatele boxu 

je považován James Figg, londýnský mistr šermu, který byl propagátorem šermu beze zbraně, 

šermu pěstí. V roce 1719 se stal prvním mistrem těžké váhy. Roku 1866 světoznámý anglický 

sportovec – markýz Marguss z Queensberry – vypracoval přesná pravidla, která byla nazvána 

po něm a jsou s menšími obměnami v platnosti dosud. Používání rukavic se stalo podmínkou, 

délka jednoho kola byla stanovena na 3 minuty a zavedlo se bodování rozhodčími. Prvním 

oficiálním mistrem světa všech vah se stal v roce 1882 John L. Sullivan.  

 

 

Psychologický profil boxu 

 

Box je olympijským sportem s dlouhou tradicí, ovšem nepříliš potěšující pověstí. Tento sport 

provází mnoho předsudků, mýtů a odsuzující náhled veřejnosti. Bohužel k tomu přispěla 

nepříliš promyšleně budovaná image boxerů a poněkud zkreslující publicita. Pokud někteří 

jedinci odsuzují box jako sport, kde se v ringu dva jedinci „bolestivě zasahují“, pak si 

neuvědomují, jak dobře a kvalitně jsou borci připraveni, že jsou schopni úderu uhnout a oba 

berou klání především jako sport. Navíc žádný skutečný trenér boxu ani nedovolí vstup do 

ringu sportovci, který by dostatečně neovládal boxerské techniky, tedy nebyl k boji připraven. 

Lidé, věnující se bojovým sportům, nebývají v osobním životě agresivní, neboť tyto sporty 



 

vedou jedince k sebeuvědomování, sebeovládání a tím k seberegulaci, včetně regulace 

agresivních projevů. Vyšší fyzická zátěž při tréninku a napětí při cvičných soubojích v ringu 

vytváří stres a tím se zvyšuje emocionalita jedince, tedy i možnost agresivního jednání. 

V řízené zátěži se jedinec učí regulovat své chování v rámci pravidel sportu a nepsaných 

pravidel chování v dané sportovní skupině. Boxeři jsou lidé, kteří ventilují napětí i vnitřní 

agresivitu při sportu a cítí se mnohem uvolněnější a psychicky silnější. Lidé, kteří se cítí silní, 

nejsou v osobním životě agresivní, neboť nemají potřebu si sílu dokazovat.  

 

Historie boxu v Ostravě 

 

Historie Ostravského boxu se datuje od roku 1923, kdy vznikl boxerský klub Vítkovice. 

Rozkvět Vítkovického boxu byl v roce 1935, kdy postoupili do 1. ligy a zúčastnili se 

Mistrovství československé republiky. Za protektorátu sestoupil tento klub z 1. ligy do divize 

a zápasy se konaly v Odborovém domě kina Mír. Kolem roku 1960 se pod vedením pana 

Plocara vytvořil nový výbor s trenérem Matějkou, který trénoval v Českém domě a asi již po 

roce tréninku se přihlásil s oddílem do soutěže ČBA (České Boxerské Asociace), kterou 

vyhrál a tím si zajistil místo v extralize boxu. Utkání se konala v Ostravě – Hrabůvce v areálu 

Vítek. V extralize se klub udržel až do roku 1998 kdy ukončil účinkování kvůli finančním 

potížím a Vítkovice jako boxerský klub dodnes neobnovili svou účast v extraligové soutěži, 

nýbrž boxují oblastní kola v Moravskoslezském kraji. Pod vedením Trenéra Šrubaře se věnují 

výchově mládeže a mají dobré výsledky. Někteří jsou členy reprezentace juniorů ČR a 

nedávné době byl boxer Kamil Beníček vyslán jako státní reprezentant juniorů na MS juniorů 

v Ázerbájdžánu.  

Boxerský klub Vítkovice byl zakladatelem mezinárodního turnaje Memoriál Václava 

Procházky. Premiéru měl tento turnaj v roce 1965 a s menšími přestávkami pokračuje dodnes 

pod názvem Velká Cena Ostravy. Na turnaji vystupovali a vystupují mimojité Olympijští 

vítězové a  mistři světa. Kvůli finančním potížím Vítkovice ustoupily od pořádání VC 

Ostravy a zhruba před třemi lety se tohoto úkolu zhostil Boxing Club Ostrava, který je jedním 

z boxerských klubů, který jsem zkoumal a analyzoval.  

 
Zdroj: Historie boxu. Oficiální stránky boxing klubu [online]. [cit. 2010-01-20]. Dostupný 

z WWW: < http://www.boxingclubporuba.cz/dokumenty/historieboxu.htm>. 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2: Výdaje na počáteční kariéru boxera v Kč 

 

Položka Kč 

Přilba 700 

Chrániče na zuby 100 

Tepláková souprava 1000 

Švihadlo 250 

Boxerské rukavice 1000 

Pytlovky 500 

Boxerské boty 1500 

Suspenzor 300 

Bandáže 100 

Celkem 5 450 

Zdroj: vlastní zpracování  

 


