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1. Úvod 
 

Metodika nácviku je velmi široký pojem. Existuje mnoho velmi fundovaných popisů 

způsobů nácviku kata. Tato práce tvoří souhrn teoretických poznatků doplněný o osobní 

poznatky z mojí více než 25leté praxe se cvičením karate a nejen z pohledu začínajícího 

adepta karate, závodníka nebo trenéra, tak především člověka, který našel ve cvičení karate 

celoživotního koníčka a radost. Cílem je dotknout se některých aktuálních úskalí v této 

oblasti. 

Smutným faktem je to, že většina karatistů cvičících v oddílech ČSK se v drtivé většině 

věnuje nácviku kumite, které, jakožto soutěžní disciplína, pravděpodobně více vyhovuje 

mentalitě Evropana a možnosti dosažení rychlého výsledku. Naproti tomu nácvik kata 

vyžaduje sebekontrolu, disciplínu a dlouhé roky cvičení k tomu, aby cvičenec byl schopen 

předvést kvalitní výsledek svého tréninku. Na „kataře“ bývá bohužel někdy nahlíženo svými 

kolegy s despektem jako na karatisty, kteří se „bojí poprat“. Pro mnohé cvičence a bohužel i 

trenéry je nácvik kihonu a kata pouze prostředkem, pro získání vyššího technického stupně 

při zkouškách. Tento stav je hlubokým nepochopením samotné podstaty karate a jeho tradic. 

V praxi jsem byl mnohokrát svědkem smutné skutečnosti kdy držitelé vysokých STV (vč. 

mistrovských) nejsou schopni zacvičit ani základní kata.  

 

„Karate je kára o dvou kolech“ 

Kumite i kata jsou nedílnou součástí karate a je třeba je cvičit se stejným důrazem a 

zápalem. Jen tak se z karate může stát vášní na celý život a tradiční náborové slogany typu 

„přijímáme členy od 6 do 99 let“ lákající nové cvičence do našich řad dostává svůj smysl. 

Karate jsem začal cvičit v r. 1985. Ne proto, abych dobýval úspěchy na soutěžích, ale 

především z toho důvodu, že mě toto bojové umění zpočátku lákalo svojí tajuplností, 

tradicemi a především jako prostředek sebeobrany. Návštěva prvního tréninku v oddíle 

Litomyšli, kam jsem se přišel přihlásit do náboru, mi úplně vzala dech. Bylo to přesně to, 

čemu jsem se chtěl věnovat a těšil jsem se na každý další trénink, že se naučím nějakou 

novou techniku. Časem se dostavily i úspěchy na soutěžích, kterými by si měl projít každý 

karatista. V roce 1990, po absolvování základní vojenské služby, jsem se stal jedním z trenérů 

nově vzniklého oddílu v České Třebové. V té době jsem byl držitelem 6 kyu. V dnešní době se 
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to může zdát jako troufalost a diletantství, ale v této době bohužel zkušených trenérů nebylo 

a bylo nutné vzít iniciativu do vlastních rukou. Následovalo několik úžasných euforických let 

ve vedení tohoto oddílu, kdy jsem s mými kamarády, podobnými nadšenci rozvíjeli činnost 

tohoto oddílu. Věnovali jsme se především naším svěřencům a osobní vývoj byl spíše dílem 

sebemotivace a vzájemné podpory.  

Jak šel čas, přibývalo zkušeností i možností učit se od skutečných mistrů. Svoboda a 

demokratizace společnosti v 90. letech přinesla rozmělnění do té doby jediné linie karate do 

různých směrů. Mnozí z těch, kteří v českotřebovském oddíle začínali, se kromě jiných 

organizací karate (JKA, MSK apod.) úspěšně uplatnili a realizovali také v dalších bojových 

sportech jako např. thajském boxu, boxu, full contact karate, alkampf jitsu, ninjutsu, aikidu, 

judu a mnoha dalších. Osobní zápal pro karate naštěstí nevyprchal a zůstal. S přibývajícími 

roky přišel jiný přístup, setřely se rozdíly mezi jednotlivými styly karate a  změnilo se i 

chápání a přístup ke kata. 

2. Původ a vývoj kata 
 

Původ cvičení kata je možné hledat v Číně, odkud se dostal v první polovině 17. stolení v 

období vlády japonského klanu Satsuma na Okinawu. Tento samurajský klan vládl 

původnímu okinawskému obyvatelstvu velmi krutě. Z obavy z ozbrojeného povstání bylo pod 

trestem smrti zakázáno nošení veškerých zbraní. Tento stav trval prakticky až do r. 1871, kdy 

byla Okinawa oficiálně připojena k Japonsku. Po zákazu vlastnit zbraně zůstaly obyvatelům 

k vlastní obraně v podstatě pouze holé ruce. Přesto již krátce po okupaci docházelo k mnoha 

srážkám mezi obyvatelstvem a samuraji. S podporou Číny došlo v r. 1629 k vytvoření tajného 

spolku mezi okinawskými mistry Tode a čínskými Chuan-fa, jehož přímým důsledkem bylo 

tvoření nového bojového stylu nazývaného Te a později Okinawa-te. Tento bojový styl 

vytvářel smrtící techniky pro boj s japonskými utlačovateli. Jednalo se o boj na život a na 

smrt, proto byla výuka tohoto umění tajná a stejně tak jako zůstávali v utajení i jeho mistři. 

Mistři Okinawa-te převzali z Chuan-fa taktéž systém kata a techniky v nich obsažené poté 

ověřovali v bojích se samuraji. Některé fragmenty vypovídající o čínském původu je možné 

v kata najít dodnes, např. typický bojový pozdrav v kata Jion, Jitte a Jiin.  



 
5 

 

Tyto sestavy obsahovaly techniky a návody, jak bojové sestavy využít v praxi v boji na 

život a na smrt a obsahují širokou škálu technik pro útok i obranu. Sestavy byly následně 

přizpůsobovány místním podmínkám a místnímu naturelu. V tomto období bylo cvičení kata 

hlavní formou cvičení a mnohdy jediným způsobem, jak se toto bojové umění naučit, jelikož 

k nácviku technik s partnerem v této době nebyly z důvodu utajení podmínky.  

Mistři Okinawa-te přísně dbali na dokonalé zvládnutí každé kata a k výcviku další kata se 

přistupovalo až po zvládnutí předchozí kata ve všech aspektech. Z tohoto období pochází 

pravidlo hitokanna sannen (tři roky pro kata). 

Novou kapitolu začalo psát karate a s tím spojené cvičení kata v r. 1916 v souvislosti 

s veřejnou demonstrací karatedo Gichinem Funakoshim v Kjótu a následně pak japonskému 

princi Hirohitovi na Okinawě. Od r. 1922 začal vyučovat Gichin Funakoshi karatedo 

v Japonsku.  

Pro lepší pochopení významu jednotlivých technik a pohybů se začalo praktikovat Bunkai 

– sebeobranné aplikace jednotlivých fází s partnery. Po vzniku soutěžních pravidel se kata 

stala i soutěžní disciplínou.  

V současné době existuje několik světových organizací karate, některé jsou tradiční, 

některé jsou zaměřeny spíše na soutěžní formy karate. U sportovně zaměřených organizací 

se často cvičí stejná kata v různých modifikacích a hodnocení je zaměřeno především na 

sportovní výkon. To často vede k různým efektním modifikacím a důraz na extrémní rychlost, 

což bohužel zkresluje původní význam předváděných kata.  

 

Je odpovědností každého trenéra a pokročilého cvičence jaký přístup a pojetí cvičení zvolí.  

3. Význam kata 
 

Japonský výraz kata znamená v překladu „forma“ a označují přesnou sestavu obranných 

a útočných technik, které probíhají v daném sledu, rytmu a půdorysu pohybu tzv. Embusen. 

Kata je výrazem koncepce vedení boje v příslušné škole karate.  

Embusen – je půdorys, linie katy, která může mít různý tvar. Nejčastěji má tvar H, T, I, X, 

hvězdice nebo i jiné. Kata bývá velmi často symetrická a pravidelná. Cvičení začíná a končí na 

stejném místě. Častý problém, kdy cvičenec ukončí cvičení kata na jiném místě, než na 
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kterém začal, bývá většinou způsobeno nesprávnými postoji a přemisťováním v průběhu 

cvičení kata. 

V našich poměrech a v současné praxi lze rozlišit několik různých období ve sportovní 

kariéře karatisty: 

 

1) Nácvik kata u začátečníků, kde je znalost a cvičení kata chápána především jako 

tréninková metoda a cesta k získání vyššího STV. Do tohoto období spadá především 

nácvik kata řady Heian. Praxe ukazuje, že toto období je pro cvičence klíčová k získání 

vztahu k této formě cvičení. Přístup trenéra, poměry v oddíle a vztah ke cvičení kata 

ze strany spolucvičenců mají velký vliv na formování osobnosti cvičence a jeho další 

směřování. 

 

2) Nácvik kata na soutěž 

a. U nižších STV (8.- 6. kyu) – každý závodník začal zpravidla svoji závodní kariéru 

účastí v soutěži kata. Často tedy bývá prostředkem získání prvních soutěžních 

zkušeností u začínajících závodníků. V žákovských kategoriích je často 

„povinností“ účastnit se soutěže v kata i v kumite. Postupně dochází ke 

specializaci závodníků, přičemž převládá trend specializace na soutěž kumite, 

což je velká škoda nicméně současný systém soutěží tento trend stimuluje.  

b. U pokročilých cvičenců – týká se těch cvičenců, kteří vytrvali a pokračují 

v soutěžích kata. Zde je kromě osoby trenéra nezbytně nutná schopnost 

individuální přípravy a sebekontroly. 

 

3) Cvičení kata pro osobní rozvoj, je často praktikováno cvičenci po ukončení závodní 

kariéry a těch, kteří si vybrali cvičení karate jako celoživotní cestu. Cvičenec již prošel 

všemi fázemi nácviku kata. 

4. Stručná systematizace kata 
 

Celkem je známo asi 70, podle některých zdrojů až 300, různých originálních kata, 

starších i novějších, jednodušších i složitých. Kata stejného názvu mají různé modifikace, 
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které vycházejí z různých škol. Je lhostejné jedná-li se o Shotokan, nebo jiné styly. Podstata 

kata je vždy stejná, jelikož „karate je pouze jedno“.  

V tomto stínovém boji se využívá různých pohybů. Od mimořádně pomalých, přes 

dynamické až po maximální nasazení sil. Pokud cvičí katu skutečný mistr, jde o ukázku 

koncentrace, síly, pružnosti a elegance. Zvládnutí cvičení katy vyžaduje dlouhodobý a 

svědomitý trénink, který vede k neustálému zdokonalování. 

V každé škole karate se utvářely katy podle svého pojetí a byly v nich uplatňovány a 

preferovány typické techniky. Všechny katy náleží ke dvěma základním směrům: 

 

Shorei – Katy tohoto směru jsou v převážné většině prováděny pomalu a technicky přesně, 

s důrazem na správné dýchání a koncentraci síly. Přemisťování je méně časté a krátké, 

používají se vyšší postoje. 

 

Shorin – Preferuje rychlé a dynamické provedení kata, časté přemisťování a nižší postoje.  

Z této koncepce vycházejí i katy stylu Shotokan. 

 

Není snadné vypátrat spolehlivé údaje o původu jednotlivých okinawských kata, které 

tvoří základ pro všechny směry. Většina dnešních kata vycházejí ze tří škol původního Te, 

které se nacházely ve městech Naha, Šuri a Tomari. 

 

Z důvodu omezeného rozsahu práce jsou dále uvedeny pouze katy školy Shotokan, 

kterých je celkem 26. 

 

Heian kata 1-5, které obsahují nejdůležitější obranné i útočné techniky a pohyby. Původní 

název těchto kat byl Pinan a pořadí prvních kat byl oproti současnému stavu přehozené.  

Současné formy vytvořil G. Funakoshi, zakladatel sportovního karate – školy Shotokan v r. 

1920. Výraz Heian znamená jistotu a mír. Každý adept karate se musí naučit kromě základů 

karate i všechny sestavy Heian-kata pro stínový boj se čtyřmi útočníky. 
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Tekki kata 1-3. Jedná se o katy používané pro stínový boj se třemi útočníky. Embusen má 

tvar přímky. Podle svého charakteristického postoje kiba-dači  znamená překlad „ jezdec na 

koni“ (někdy též „železný jezdec“) 

 

Vyšší a mistrovské katy – pro stínový boj s maximálně s osmi útočníky 

Bassai sho, Bassai dai – znamená v překladu „prorazit opevnění“. Tyto kata obsahují 

množství tvrdých bloků a klade velký důraz na práci bolů. Cit pro přemisťování a pohyb 

z nevýhodné pozice do výhodné a vyžaduje prosazení silné vůle. 

Kanku sho a Kanku dai – Význam je „pohled na oblohu“ podle charakteristických technik. 

Původní název byl Kušanku, podle jména čínského vojenského atašé působícího na Okinawě 

a tuto katu zde zavedl.  Kata Kanku dai se stala později vzorem pro sestavení základních kata 

řada Heian. 

Empi – v překladu „let vlaštovky“ je charakterizovaná velkou dynamikou, lehkostí a 

neustálými změnami směru, který připomíná způsob letu vlaštovky 

Jion – vychází ze jména buddhistického mnicha, někdy se uvádí i jako název buddhistického 

kláštera, kde tato kata pravděpodobně vznikla. Pro tuto katu je charakteristický pozdrav 

vycházející z čínského bojového umění Chuan-fa. Tento pozdrav se vyskytuje ještě v katách 

Jiin a Jitte. 

Hangetsu – znamená „půlměsíc“ podle charakteristických pohybů rukou. Tato kata se svojí 

podstatou vymyká ostatním kata stylu Shotokan, jelikož je zde mnoho pomalých technik se 

zaměřených na správné dýchání. 

Gankaku – „ jeřáb na skále“ je charakteristická svým postojem na jedné noze, připomínající 

pohled na jeřába vztyčeného na skále chystajícího se napadnou svoji oběť. 

Jitte – „deset rukou“. Je charakteristikou obranou proti útoku holí. 

Nijushiho – „24 kroků“ 

Gojushiho sho, Gojushiho dai – „54 kroků“ 

Meikio – „jasné zrcadlo“ podle charakteristického pohybu rukou, připomínajícího pohled do 

zrcadla 

Wankan – nazývaná též „kata starců“. Možná právě proto, že ji s oblibou cvičil Gichin 

Funakoshi v závěru svého života. Kata je zajímaví tím, že obsahuje pouze jedno kiai. Podle 

některých proto, že zůstala nedokončená. 
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Unsu –„ruce v oblacích“ 

Další kata: Jiin, Chinte, Sochin 

 

Na hierarchii pokročilých a mistrovských kata neexistuje jednotný názor. Každá z kata 

má svůj význam a specifika a obsahuje komplexní soubor technik. U mnohých není zcela 

znám jejich původ, jelikož se prakticky nedochovaly žádné písemné prameny.  

 

Samostatnou skupinu kata tvoří sestav, které se nazývají tzv. „freestyle“ kata. V podstatě 

se jedná o volné sestavy, která jsou tvořeny jednotlivými prvky a kombinacemi příslušného 

bojového umění. Účelem je především demonstrace sportovního výkonu s využitím 

efektivních a atraktivních prvků opřená o individuální schopnosti interpreta, často 

s hudebním doprovodem.  Z pohledu bojového umění se jedná spíše o „komerční a 

gymnastický výkon“, který ovšem může mít svoji hodnotu a umělecký dojem. V rukou 

zkušeného cvičence či trenéra se navíc může jednat o vysoce účinnou a motivační 

tréninkovou metodu.  

5. Smysl a účel kata 
 

Kata nás spojuje s minulostí. Je samotnou podstatou karate. Kata je svojí podstatou 

encyklopedií, chcete-li biblí karate. Knihou bez konce, ve které se dá neustále číst a poznávat 

nové znovu a znovu, vracet se ke kořenům. 

 

Jinými, poněkud nadnesenými slovy lze říci:  

„Kihon je abeceda, kata je kniha, kumite je život“ 

 

Tak jak se vracíme ke svým oblíbeným knihám nebo filmům, tak přistupujeme ke 

cvičení kata. Kata je ideál, vzor, ke kterému bychom se měli neustále vracet. 

Možná si ještě někteří z nás vzpomenou na krasopis na prvním stupni základní školy. 

Zkuste se podívat na svůj vlastní psaný projev dnes, jak se změnil, pokřivil, zdeformoval?  

V karate je nutné neustále se vracet ke kořenům.  
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Osvícení čínští císaři nechali původní buddhistické texty vytesat do kamenných desek, 

takzvaných stél. Tyto stély se dochovaly dodnes a stále se používají k pořizování kopii těchto 

originálních zápisů. Jsou národním pokladem. Od té doby oplynulo téměř 1 500 let a my 

máme stále k dispozici původní texty. Lidská paměť je krátká, ale myšlenka vytesaná do 

kamene přetrvala věky. Stejně tak je třeba chápat a chovat se ke kata v karate. Obsahují 

zakonzervované techniky starých mistrů z doby, kdy karate nebylo sportem, nýbrž 

prostředkem nutným k přežití.  

 

Kata je prostředkem přenosu technických informací: 

- Samotná techniky karate 

- Koncepce jednotlivých mistrů 

- Způsobu a stylu přemisťování v prostoru 

- Techniky dýchání, dynamiky, koncentrace a relaxace 

 

Cvičební metoda 

Neoddělitelná metoda a forma cvičení karate. Ve sportovním karate tato forma 

ustupuje do pozadí, ale v minulosti byla hlavní výcvikovou metodou.  

 

Prostředek pro sebezdokonalování  

Kata je osobní výzva. Dnešní sportovní karate vede cvičence především k vítězství ve 

sportovním zápase na soutěži. Avšak samotnou podstatou cvičení karate je zvládnout a 

podrobit si sebe samotného a díky tomu úspěšně zvládnout a přenést se přes nepříznivé 

životní situace. 

 

„Naším největším nepřítelem není náš soupeř, nýbrž my sami“ 

 

Tento zápas je dlouhodobý. V podstatě trvá celý život. Soustavná práce na sobě 

samém může vést k přiblížení se životní rovnováze. Záměrně uvádím termín „přiblížení se“, 

neboť ideální stav není niky trvalý. Je pouze stavem mysli. Může nastat, ale vnější vlivy nás 

z této rovnováhy neustále vychylují. Soustavným tréninkem jsme však schopni tyto vlivy 

kompenzovat a do rovnováhy se opět vracet. 
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Kata je prostředkem vlastního sebevyjádření 

Cvičení není pouze prostředkem demonstrace vlastního zvládnutí techniky karate. 

Dokáže prozradit o osobnosti cvičence mnohem více, jako např. fyzických schopností, 

temperamentu, stabilitě osobnosti, schopnosti koncentrace i vlastním přístupu ke cvičení. Je 

tak vlastně zrcadlem naší osobnosti. 

 

Kata je měřítkem technické vyspělosti cvičence 

Zvládnutí jednotlivých kata od jednodušších ke složitějším, způsob jejich provedení je 

důležitým kriteriem udělován jednotlivých STV. 

 

Kata jako soutěžní disciplína 

Cvičení představuje velmi atraktivní soutěžní disciplínu. Je alternativou ke sportovnímu 

zápasu. Zdaleka ne všechny bojová umění organizují soutěž v kata. Karate je v tomto směru 

jednou z výjimek. Velmi efektní formou soutěže v kata je pak kata družstev kterou cvičí 

současně tři cvičenci. Kromě vlastního zvládnutí kata je třeba přesně koordinovat vlastní 

pohyby s ostatními spolucvičenci. Kromě toho je součástí této soutěžní disciplíny i 

demonstrace aplikace, tzv. bunkai, což bývá zvláště pro diváky velmi atraktivní zážitek.  

6. Metody nácviku kata  
 

Dnešní způsob cvičení kata se značně liší od cvičení v minulosti, kdy ideálem pro naučení 

jedné kata byly tři roky a skuteční experti ovládali maximálně 5 kata. Převládal názor, že 

povrchní znalost velkého množství kata nemá význam. Tento přístup je velmi vzdálen dnešní 

mentalitě, tudíž dnešní přístup je spíše kompromisem mezi extenzivním a intenzivním 

přístupem ke cvičení určit počet opakování nutný ke zvládnutí kata není jednoznačně možné. 

Některé prameny uvádějí nutnost 300 - 1000 opakování pro dobré zvládnutí jedné katy. Je to 

hodně nebo málo? Na tuto otázku si musí odpovědět každý sám. Svoji roli však jistě hrají 

individuální schopnosti cvičence a motivace. Ke každé kata je pak nutné se neustále vracet a 

zdokonalovat ji. 
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Přístup k výuce a nácviku kata: 

1) Technická úroveň jedince – je dáno především dosaženým technickým stupněm, 

úrovní jednotlivých technik a fyzickou kondicí 

2) Dosažená znalost předchozích kata – Je třeba dodržet danou hierarchii kat, 

navazovat na dříve naučené a zvládnuté 

3) Věková kategorie – nutnost respektovat rozdíly mezi výukou dětí a dospělých 

 

Fáze nácviku kata 

Ke komplexnímu zvládnutí jednotlivých kat je potřeba projít následujícími fázemi: 

1) Seznámení se s technickým průběhem katy 

2) Fáze technického nácviku kata a korekce chyb 

3) Fáze technického zdokonalování a automatizace 

4) Fáze prožívání boje 

 

1) Před samotným začátkem nácviku dané kata je nutné zvládnout základní techniky 

v této katě obsažené. Cvičenec by měl mít možnost vidět cvičení katy minimálně 1x 

naplno a 1x pomalu, aby si mohl udělat představu o celku. Je třeba dodržet logickou 

hierarchii nácviku. Tzn. jednotlivé techniky cvičit nejprve na místě, poté s překroky a 

postupně přejít k jednotlivým kombinacím a sekvencím až do fáze, kdy je cvičenec 

schopen celý průběh kata odcvičit samostatně. Klíčové je zde úloha trenéra, který by 

měl vysvětlit význam jednotlivých technik a především správně předvést jednotlivé 

techniky.  Platí zásada, že všechny pohyby se provádějí uvolněně, relaxovaně. 

Důležité je správné pochopení a provádění fázování jednotlivých kombinací, správné 

směřování pohledů a správné umístění kiai. Důležité je též zafixování správného 

embusen – půdorysu kata.  

 

2) Tato fáze je charakteristická korekcí chyb a nácvikem detailů. Důležitá je přítomnost a 

práce trenéra, který provádí tyto korekce ihned. Oprava již dříve zafixovaných chyb a 

technických nedostatků je později velmi obtížná. Opět platí pravidlo, že by nácvik 

v této fázi měl probíhat od jednotlivých sekvencí k celku. Velmi důležitou a užitečnou 

pomůckou je sebekontrola a korekce před zrcadlem.  Mimo samotnou techniku je 



 
13 

 

nutné věnovat pozornost cvičení dynamiku pohybů a fázování. Teprve po zvládnutí 

samotné techniky je možné zvyšovat dynamiku prováděného cvičení.  

 

3) V další fázi probíhá postupné zdokonalování a automatizace cvičení. Cílem je oprostit 

myšlení od soustředění se na technické detaily a provádět cvičení automaticky.  Je 

vhodné využívat různé styly a formy cvičení kata a zdokonalovat psychickou 

koncentraci prováděného cvičení. Důležité je dlouhodobé opakování cvičení kata. 

Výsledná kvalita cvičení však není přímo úměrná pouze počtu opakování, nýbrž velmi 

závisí i na přístupu ke cvičení a psychické koncentraci. 

 

4) Fáze prožívání boje již není samotným nácvikem, nýbrž vlastní aplikací boje. Kata se 

stává prostředkem pro vlastního prožívání boje jak po stránce fyzické, tak i duševní. 

Cvičenec ve své mysli prožívá reálnou bojovou situaci a pocity ohrožení v boji 

s fiktivními soupeři. Tyto emoce se promítají do vlastního výkonu. Velmi účinným 

prostředkem pro vlastní kvalitní výkon je zvládnutí cvičení bunkai s reálnými soupeři. 

 

Způsoby a metody nácviku kata – speciální příprava 

Existuje mnoho způsobů, jak kata cvičit. Některé z nich jsou často používané, jiné jsou 

spíše okrajovou záležitostí. Různorodost používaných cvičení vždy závisí na kreativitě a 

individualitě trenéra a cvičence. Použité metody by měly být také v souladu s technickou 

úrovní cvičence a jeho věkem. 

Jednotlivé metody lze mezi sebou velmi dobře kombinovat. 

 

Podle rozsahu nacvičovaných technik 

1) Nácvik pouze jednotlivých sekvencí katy 

2) Nácvik celé katy najednou 

 

Podle zapojených částí těla 

1) Pouze pohyb nohou – zaměření na správné postoje, překroky, obraty, práci boků, 

pohledy, dýchání 
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2) Pouze techniky rukou – může být prováděno na místě v různých postojích se 

zaměřením na ruce.  

 

Podle rychlosti prováděného cvičení 

1) Velmi pomalu, s důrazem na způsob prováděné techniky 

2) Pomalu,  

3) Středně rychle,  

4) Maximální rychle 

 

Podle dynamiky, kime 

1) Uvolněně, relaxovaně (bez kime) 

2) Střední intenzita kime 

3) Maximální kime 

 

Změna orientace výchozí pozice - v dojo se často cvičí kata vždy ze stejné výchozí pozice. 

Velmi vhodnou metodou pro nácvik prostorové orientace je otočení výchozí pozice. Obvykle 

o 90o, 180o, 270o. V případě dostatku místa v dojo lze použít i pokročilou metodu s otočením 

o 45 o, 135 o, 225 o, 315 o. 

 

Pokročilé a speciální metody 

1) Cvičení katy se zavřenýma očima – rozvíjí prostorovou představivost, rovnováhu a 

představivost. 

2) Změna orientace, zrcadlově – vhodné až po úspěšném zvládnutí prvních tří fází 

nácviku. 

3) Silově – provádět všechny techniky s kime po celé dráze pohybu s následnou relaxací 

po dokončení techniky. Doporučuje se aplikovat pouze na jednotlivé sekvence. 

4) Se zátěží 

a. Pro nácvik pohybu, postojů – se spolucvičencem na zádech 

b. Pro nácvik technik rukou a dynamiky techniky, kime – s činkami  

Pozn.: v praxi se mi osvědčilo používání lehkých činek o hmotnosti cca 0,5 kg 

ve formě kovových válečků (kulatiny) v délce uzavřené pěsti. Válečky je 
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vhodné omotat kobercovou páskou, která působí protiskluzově a poskytuje 

dostatečný tepelný komfort úchopu, tzn., že nestudí do ruky. Díky tomu, že 

závaží nevyčnívá z dlaně, není zde nebezpečí zranění. Nízká hmotnost 

umožňuje cvičení maximální rychlostí a nácvik výbušnosti, dynamiky a 

kvalitního kime, a to nejen samotné ruky ale i celého těla. Tvar závaží 

podporuje správnou rotaci pěsti a výborně stimuluje správnou práci boků. 

Toto cvičení se mi primárně osvědčilo při nácviku jednotlivých technik formou 

kihon, tak následně při nácviku katy. Upozorňuji, že tato metoda není vhodná 

pro děti a též dospělý cvičenec by si měl na toto cvičení postupně zvyknout, 

aby si nezpůsobil zbytečné zranění. Tzn. začít od nižší zátěže (cca 0,2 kg) a 

teprve potom hmotnost postupně zvyšovat. Maximum by mělo být cca do 1 

kg podle vyspělosti cvičence.  

 

Způsoby a metody nácviku kata – všeobecná příprava 

Toto problematika souvisí s rozvojem fyzických schopností cvičence, tedy rychlosti, 

síly, pohyblivosti, obratnosti a vytrvalosti.  Dobrá fyzická kondice je základním předpokladem 

dobrého výkonu každého karatisty a tedy i správné interpretace kata. Toto téma je společné 

i pro nácvik ostatních oblastí karate, tedy kihonu a kumite a v podstatě překračuje rámec 

této práce. 

Proto zmíním tedy okrajově pouze některá specifika všeobecné přípravy pro cvičení kata: 

 

1) Vytrvalost – je nezbytně nutné rozvíjet jak cvičení všech složek vytrvalosti, tedy jak 

anaerobní, tak i aerobní. Jak je známo, k přechodu od anaerobní k aerobní vytrvalosti 

dochází (dle trénovanosti jedince) přibližně po 20 – 30 sekundách maximálního 

výkonu. Cvičení samotné kata trvá 40 – 90 sekund. Jelikož je třeba udržet vysoké a 

vyrovnané tempo cvičení od začátku až do konce, nelze podcenit nácvik vytrvalosti. 

V praxi se velmi často stává, že na závodech závodníkovi v druhé polovině nebo 

v závěru cvičení „odejdou síly“, což se projeví jak na dynamice cvičení, tak i na kvalitě 

prováděných technik. Dlouhodobá vytrvalost v řádech mnoha desítek minut je zase 

důležitá pro samotný trénink. Během tréninkové jednotky se provádí mnoho stovek 

opakování technik a desítek opakování kata, proto je důležité, aby byl cvičenec 
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schopen absolvovat bez problému celou tréninkovou jednotku, aniž by to mělo vliv 

na kvalitu prováděného výkonu. Důležité umění relaxace a správné dýchání a to jak 

mezi jednotlivými technikami a kombinacemi v kata, tak i během celé tréninkové 

jednotky. Pro nácvik vytrvalosti v tréninku karate jsou extrémně účinné různé typy 

běhu, zejména do kopce. Pro nácvik rychlostní vytrvalosti pak sprinty do kopce a 

opakované starty do kopce apod. 

 

2) Síla  - Pro samotný nácvik kata jde především o výbušnou sílu, tzn. kombinace 

rychlosti a síly. Vhodné je využití lehkých činek, hmotnosti vlastního těla pro 

posilování apod. Velmi důležitou technikou je též nácvik kime – svalového zpevnění 

celého těla v závěru techniky a následná relaxace svalstva před započetím dalšího 

pohybu. 

 

3) Rychlost – je pro samotnou techniku a cvičení karate klíčovým parametrem.  Jak je 

známo, fyzickou rychlost lze rozvíjet pouze v nižším věku, nicméně i u dospělých 

cvičenců lze vhodnými metodami a motivací docílit dramatického zvýšení rychlosti 

prováděné techniky. Tajemství zlepšení spočívá především v psychice cvičence a jeho 

motivace v „odbourání vlivů, které činí jeho techniku či pohyb pomalý“. Jde o to, aby 

techniku začal provádět z maximálně relaxovaného stavu a byl si vědom toho, že 

techniku musí provést bezpodmínečně maximálně rychle. Nezbytnou podmínkou je 

to, že musí mít pohyb dostatečně zautomatizovaný.  Touto metodou lze odstranit 

subjektivní vlivy a psychické bloky, jako je vlastní pohodlnost, lenost, nedostatečná 

motivace k rychlému pohybu, nízká sebedůvěra apod. Podpůrnými cvičebními 

metodami jsou například: 

a. Maximálně rychlý pohyb stahující se ruky do hiki-te, soustředění se na 

stahující se ruku.  

b. Soustředění se na rychlé starty do přechodů. 

c. Vizualizace soupeřů apod. 

Významným prostředkem pro zlepšení, a to nejenom rychlosti, redukce hmotnosti při 

nadváze, což bývá velmi častým problémem karatistů po ukončení závodní kariéry. 
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4) Pohyblivost: Souvisí s všeobecným rozvojem v karate, tzn. kloubním rozsahem. 

 

5) Obratnost:  Jedná se o schopnost vykonávat složité kombinace a obtížné prvky v kata. 

 

Informace – velké množství studijního materiálu lze získat na internetu. Existuje mnoho 

zdrojů, ze kterých je možné čerpat, například videa uložená na serveru Youtube. I zde však 

platí zásada, že je potřeba pečlivě vybírat. 

7. Kritéria hodnocení kata na soutěžích 
 

Hodnocení provedení kata na soutěži rozhodčím je vždy subjektivní záležitost a velmi 

závisí na přístupu a zkušenosti rozhodčího.  

V pravidlech organizace WKF  (Word karate federation) se uvádí: 

 

„Cvičení kata musí být vykonané kompetentně, musí jasně demonstrovat pochopení 

tradičních principů, které jsou v něm obsaženy“ 

 

Při hodnocení cvičení závodníka nebo družstva se rozhodčí zaměří na: 

a) Předvedení reálného významu cvičení kata. 

b) Znalost použitých technik v kata (BUNKAI). 

c) Správné načasování, rytmus, rychlost, stabilita a ohnisko síly (KIME). 

d) Správné dýchání tak, aby bylo dosaženo KIME. 

e) Správný stupeň pozornosti (CHAKUGAN) a koncentrace. 

f) Správný postoj (DACHI) se správným napětím nohou, kdy jsou chodidla celou plochou na 

podlaze. 

g) Správné napětí břišního svalstva (HARA), bez zdvíhání se při změně postoje. 

h) Správná forma stylu, který je předváděn (KIHON). 

i) Výkon je třeba hodnotit i s ohledem na jiné momenty, hovořící v jeho prospěch, např. 

obtížnost předváděné kata. 

 

U méně zkušených sudích se však mohou projevit i jiné subjektivní kritéria hodnocení.  
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8. Nejčastější chyby při cvičení kata 
 

- Technické nepřesnosti - nedostatečně zažitá základní technika KIHON, především 

postoje (kokutsu-dači, kiba dači), vysoké postoje, nestabilita – pohyb kolen, špatná 

práce boků v kombinacích, techniky úderů a bloků se neprovádí s došlapem nýbrž až 

po došlapu, nestahování kopající nohy po provedení kopu (mae-geri, joko-geri-

keage), předklánění se při přechodech v ZK, nedostatečná práce stahující se ruky atd. 

 

- Nedostatky v dynamice – Spěch - především u začátečníků v základních kata. 

Spěchání, snaha o co nejrychlejší zacvičení kata vede k nedotahování technik do kime 

a ignorovaných fázování. Nedostatečné nebo pouze částečné kime. Ztuhlost, příliš 

silové provádění technik. 

 

- Nedostatečná fyzické příprava – klesající kvalita prováděné techniky a dynamiky, 

vlivem špatné fyzičky, často spojeno se špatným dýcháním. 

 

- Nedostatky ve vystupování 

o Nedostatečná úcta a zdvořilost. To platí jak o formálním úvodu i závěru 

cvičení, tak úctě k základním principům karate v průběhu celého cvičení. 

o Absence nebo nedostatečný bojový duch – který je v kata interpretovaná 

nasazením v dynamice prováděných technik a bojovým odhodláním. 

o Zanshin – neboli bojová připravenost, stav bdělosti, který musí být znatelný 

z celého průběhu katy. 

o „Přehrávání“ technik ve snaze získání kladných bodů při hodnocení v soutěži. 

Často z vnějšího pohledu působí spíše jako herecký výkon. 

 

- Nevhodný výběr kata u závodníků – tento problém je spíše taktickou záležitostí pro 

závody. Karatista by měl být sice univerzální a zvládnout všechny druhy cvičení, 

nicméně pro kata pro závody by měla být vybírána podle fyzických schopností 

závodníka. Tzn. např., že silový typ závodníka by měl zvolit kata typu Bassai-dai nebo 

Jion. Naopak rychlý a dynamický závodník např. kata typu Empi nebo Unsu. 
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- Nedostatky v přístupu - podceňování významu kata - kata se často cvičí pouze jako 

nutný prostředek k získání vyššího STV. 

9. Závěr 
 

V této práci jsem se dotkl některých témat pouze okrajově, přestože by si zasloužily 

mnohem větší pozornost.  

Podle mého názoru je dnes ve sportovně zaměřených oddílech ČSK cvičení kata 

všeobecně spíše podceňováno a upřednostňováno je kumite. Možná, že k tomu vede systém 

soutěží. Vyřazovací systém je možná atraktivní pro diváky, nicméně pro závodníky je vyřazení 

v 1. kole frustrující a demotivující. To platí především o žákovských kategoriích a začínajících 

závodník. Z tohoto pohledu hodnotím dřívější bodovací systém za mnohem spravedlivější a 

motivující. To je ale pouze můj subjektivní pocit, nicméně zasluhující si širší diskusi. 

Klíčová pro motivaci cvičenců ke cvičení je vždy osobnost trenéra a klima v oddíle.   

Pro ukončení diskusí o správném provedení vidím jako důležité intenzivně pracovat 

na standardizaci kata, formou metodických materiálů a pořádání příslušných školení trenérů 

a závodníků.  
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Prohlašuji, že 

 

- byl jsem seznámen s tím, že na mou seminární práci trenéra II. třídy se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, 

- beru na vědomí, že Český svaz karate (dále jen ČSKe) má právo nevýdělečně ke své vnitřní 

potřebě seminární práci užít, 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk seminární práce bude uložen na úseku TMK ČSKe 

k prezenčnímu nahlédnutí, 

- bylo sjednáno, že s ČSKe, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – seminární práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem ČSKe, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly ČSKe na vytvoření díla vynaloženy (až 

do jejich skutečné výše). 

 

V České Třebové dne 7.11.2011 

 

 

 

 

              …………………………………………………… 

          Martin Koubek 

 

 

 

Boženy Němcové 601 

56002 Česká Třebová 

 


