MASARYKOVA UNIVERZITA
Fakulta sportovních studií

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Brno 2012

Ondřej Kříž

MASARYKOVA UNIVERZITA
Fakulta sportovních studií
Katedra gymnastiky a úpolů

Využití tradičních pomůcek v tréninku karate
Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské:
Mgr. Jitka Chvátalová

Vypracoval:
Ondřej Kříž
SEBS

Brno, 2012

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a na základě
literatury a pramenů uvedených v použitých zdrojích.

V Brně dne 10. dubna 2012

...........................................
podpis

Poděkování

Děkuji paní Mgr. Jitce Chvátalové za odborné vedení a čas, který mi
věnovala při tvorbě bakalářské práce.

Další cenné rady a čas mi poskytli Jaromír Musil, Seiro Aragaki, Yoshio
Hichiya a Masanari Kikugawa, jimž tímto děkuji.

OBSAH

ÚVOD ................................................................................................

7

1. HISTORIE KARATE ………………........................................

9

1.1. Indie..............................................................................................

9

1.2. Čína - Chuan-Fa ………..............................................................

10

1.3. Okinawa - Tode…………………………………………………

10

1.4. Kobudo………………………………………………………….

11

1.5. Základní rozdělení okinawských škol…………………………..

12

1.6. Později vzniklé systémy na Okinawě………………………….

13

1.7. Japonsko………………………………………………………..

13

1.8. Karate dnes……………………………………………………..

15

2. HOJO UNDO - DOPLŇKOVÉ CVIČENÍ ................................

16

2.1. Příprava a instrukce………..……………………........................

16

2.2. Základní postoje…………...........................................................

17

3. POPIS TRADIČNÍCH OKINAWSKÝCH POMŮCEK……..

19

3.1. Chischi …………………………………………........................

19

3.2. Nigiri-game …………………………………………………….

20

3.3. Makiwara ………………………………………………………

21

3.4. Ishisashi ………………………………………………………..

21

3.5. Tan …………………………………………………………….

22

3.6. Tou ……………………………………………………………..

23

3.7. Jari-bako ……………………………………………………….

23

3.8. Tetsu-geta ………………………………………………………

24

3.9. Kongoken ………………………………………………………

24

3.10. Sashi-ishi ……………………………………………………..

25

3.11. Makiage-kigu …………………………………………………

25

3.12. Tetsuarei ………………………………………………………

26

5

4. PŘÍKLADY TRÉNINKŮ S POMŮCKAMI ............................

27

4.1. Trénink s chischi ………………………………………….........

27

4.2. Trénink s nigiri-game ………………………………………….

28

4.3. Trénink s makiwarou …………………………………………..

29

4.4. Trénink s ishisashi ……………………………………………...

30

4.5. Trénink s tan …………………………………………………..

30

4.6. Trénink s tou ………………………………………………….. .

31

4.7. Trénink s jari-bako ……………………………………………..

31

4.8. Trénink s tetsu-geta …………………………………………….

32

4.9. Trénink s kongokenem …………………………………………

32

4.10. Trénink s sashi-ishi …………………………………………...

33

4.11. Trénink s makiage-kigu ………………………………………

33

4.12. Trénink s tetsuarei …………………………………………….

34

5. ZÁVĚR .........................................................................................

35

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................

36

PŘÍLOHY
RESUMÉ

6

ÚVOD
Pohyb mě provází celým mým životem. Už skoro 13 let cvičím a věnuji se
karate. Díky němu jsem se fyzicky i psychicky zocelil. Cvičením jsem se
vypracoval až na mistrovskou úroveň (2.Dan), dostal jsem se do reprezentace
České republiky a také jsem už 5 let trenérem oddílu karate Dragons Rosice.
Karate mě naplňuje a elán, energii a zkušenosti rozdávám dál. Těší mě vidět
kolem sebe spokojené cvičence (někteří začínají sbírat své první úspěchy a
ocenění). Toto bojové umění cvičí děti, dospělí muži i ženy a začít se dá v každém
věku.

V roce 2009 jsem byl v kolébce karate v Japonsku na ostrově Okinawa,
kde jsem cvičil u místních mistrů asi 20 dní. Bylo to velmi velkým přínosem, ať
už jinou kulturou, podnebím, jídlem, chováním lidí, závoděním a přístupem k
tréninku. Osobně jsem si zacvičil staré techniky karate, kata (boj s imaginárním
soupeřem) a naučil se hodně nových věcí, například správné dýchání, postup kata,
tradiční obřady před a po tréninku. Poprvé jsem viděl práci s pomůckami na
tréninku u mistra v Itálii, ale podrobněji jsem se s nimi seznámil až na Okinawě.
Z těchto mých zkušeností budu čerpat v bakalářské práci.

Toto téma jsem si vybral, protože mě zaujalo na první pohled. Při tréninku
používáme velké množství různých pomůcek, se kterými mám hodně zkušeností.
Cílem práce je popsat a objasnit jejich používání v praxi. Mám možnost
porovnávat a vidět tréninky a využití různých pomůcek v jiných oddílech u nás i
v zahraničí.

V Evropě se více užívají moderní pomůcky, ale já se budu věnovat méně
známým pomůckám, které k nám přišly z ostrova Okinawa. Ty podrobně
vysvětlím, vložím obrázky pro znázornění, popíši různé druhy použití a chyby,
které se stávají, ať už špatným používáním nebo nevědomostí trenérů nebo i
cvičenců.
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Cvičební pomůcky se využívají ke zlepšení výkonu (tvrdosti, rychlosti,
psychiky a jiných dovedností). V praxi zvyšují zdatnost cvičenců, dokonce i jejich
psychiku. Pro teorii bude přínos v lepší orientaci ve cvičebních pomůckách a
jejich správnému užití.
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1. HISTORIE KARATE

Různé systémy sebeobrany a boje existují od doby, co na zemi žijí lidé,
kteří řeší své problémy cestou násilí. Pro ně byl boj praktickou nutností, aby
obstáli v zápase o život. Bojová cvičení byla „tréninkem pro přežití“. Pud
sebezáchovy člověka a vůle přestát válečné střety nebo napadení a případně
zvítězit vedli mnohé národy světa k tomu, že vyvíjeli vlastní bojová umění, která
byla pěstována beze zbraně i se zbraní.

Bojová umění se často využívala

k vojenským účelům, aby udržovala obranyschopnost a bojovnost vojsk. Rozkvět
zažila nejen na východě – Asie (Turecko, Indie, Čína), Egypt, ale i na západě –
Severní a Jižní Amerika (Weinmann, 2005).

1.1. Indie
Počátky tohoto bojového umění jsou staré asi 5000 let. Bojové umění je
úzce spjato s východními filozofiemi a nejvíce s Buddhismem. Ten vznikl v Indii.
Postupně se rozšířil po celé Asii a silně ovlivnil filozofické myšlení západního
světa. V té době byla Indie ostře kastově rozdělena a k jednotlivým vyšším kastám
patřili různá privilegia, ale i povinnosti. Mezi nejvýznamnější z nich patřilo
studium bojových technik a filozofie (Náchodský, 2006).

Říká se, že třetí dítě krále Sugandha z jižní Indie, byl členem Kshatriya
(Warrior) kasty. Přesto ho po několika letech srdce zavedlo do malé, ale
dynamické buddhistické provincie, jižně od Madres. Tam přijal náboženskou
výchovu z Dhyna, od mistra Prajnatara. Chlapec byl vycvičen v umění boje
holýma rukama (Vajramushti) a zároveň byl vyučován i k buddhismu. Prajnatara
kladl největší důraz na meditační cvičení, která byla velmi náročná a únavná. Pod
jeho vedením z chlapce vyrostl velmi moudrý muž a dostal jméno Buddhadharma
(O.G.K.K., 2003-2010).
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1.2. Čína - Chuan-Fa
Po smrti jeho mistra, někdy kolem roku 520, přišel Buddhadharma, už jako
téměř šedesátiletý muž, do Číny, kde vládla dynastie Liang (kolem roku 480 n.l.).
Historické prameny se nemohou shodnout, zda tam dorazil po moři nebo přes
hory. Faktem však je, že jeho život byl soustředěn v chrámu Shaolin, který se
nachází v provincii Hunan, a zde začal vyučovat indické bojové umění
(Vajramushti), které nazval Shi-pa Lo-han-sho – „Osmnáct rukou z Lo-Han"
(Lind, 1996). Věděl, že fyzická aktivita a dýchání, je způsob pro vnitřní očistu
těla. Nakonec mniši začali studovat zvířata a formy cvičení, které se podobaly
jejich způsobu boje. Později byl znám jako Chuan-Fa – „Umění pěsti". Je důležité
si uvědomit, že praktické motivy byly umění, fyzická kondice a nakonec i
sebeobrana.

V období Sui (589-618), bandité začali s nájezdy do kláštera pro potraviny
a pro cokoliv, co má hodnotu. V tomto okamžiku mniši, aby zachránili své životy
a svůj milovaný klášter, využili svého umění Chuan-Fa (Kung Fu), aby porazili
bandity. Pověst bojovných mnichů z Shaolinu se rozšířila, a tak mnozí přišli
studovat umění spolu s buddhismem. Dnes existují stovky stylů, ale filozofie se
samozřejmě poněkud změnila, v závislosti na osobnosti hlavního mistra školy
(O.G.K.K., 2003-2010).

1.3. Okinawa -Tode
Během 14.století bylo umění Chuan-Fa přineseno na Okinawu, což je
jeden z ostrovů Rjúkjú. Všechny přinesené a zavedené techniky byly zahrnuty
společně s metodami cvičenými na Okinawě pod název Tode. Tyto techniky byly
převážně rozvíjeny a provozovány u členů okinawské šlechty, pro svoji obranu.
„To“ v okinawské řeči znamená „Dynastie Tang“. a také označovalo všechno, co
přicházelo z Číny a dokonce i samotnou zemi. „De“ je fonetická změna od „Te“ a
znamená v čínštině i v okinawštině „technika“ (v japonštině znamená „Te“
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„ruka“). Mnohdy se používala jako zkratka, pro sebeobranu na Okinawě, pouze
„Te“, což znamená „technika“. Později dostala název Okinawa-te (Lind, 1996).
V roce 1477 bylo, králem Sho Shin, obyvatelům Okinawy, pod hrozbou smrti,
poprvé zakázáno nosit při sobě nebo používat zbraně.

1.4. Kobudo
V roce 1609 napadlo Japonsko Okinawu a byl obnoven zákaz zbraní
(O.G.K.K., 2003-2010). Rolníci a rybáři si vytvořily různé pomůcky ke cvičení a
také si přizpůsobili své pracovní nástroje k obranným účelům, před násilím a
drancováním vesnic. Ke své obraně používali například cep - „nunchaku“, vidle –
„sai“ nebo srp – „kama“ (Weinmann, 2005). Postupem času byly objeveny
obranné techniky s nástroji denního použití, a tyto techniky byly osvojeny a
rozvinuty adepty bojových umění do škol pro jednotlivé zbraně viz Obr. 1.
Příkladem je Bojutsu, Saijutsu, Nunchakujutsu,atd. Nakonec byla tato jednotlivá
bojová umění sestavena do uceleného systému, který je nyní znám jako Kobudo.
Vyvinulo se několik škol Kobudo, jako např.: Matayoshi Kobudo, Yamani-Ryu
Kobudo a Ryukyu Kobudo (Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Kyokai, 1999).
Zemědělské nástroje - „zbraně“ měli obyvatelé Okinawy, v případě potřeby,
rychle po ruce a mohli je nosit při sobě, aniž by tak vzbudili nedůvěru
utlačovatelů (Weinmann, 2005).

1. Nunti, 2. Iyeku,
3. Bo, 4. Kuwa,
5. Suruchin, 6. Kama,
7. Nunchaku, 8. Tunkua,
9. Sai, 10. Tekko,
11. Techu, 12.Rochin,
13. Tinbe, 14. Manji Sai
Obr. 1 Zbraně Kobudo
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1.5. Základní rozdělení okinawských škol
Od 17. do 19. století se ve městech Shuri, Tomari a Naha vyvinuly tří
základní školy Te, které se podle těchto měst jmenovaly.

SHURI-TE
Město Shuri bylo královskou rezidencí a sídlem ostatních bohatých rodin.
Zakladatel této školy byl Sokon Matsumura (1809-1901) (Mistři karate, 2003),
jeden z žáků Sakugawi , který byl častým návštěvníkem Číny, kde studoval
techniky Shaolin. Jeho žák Yasutsune Itosu zjednodušil jednotlivé pohyby a
vytvořil, dodnes při karate používané, cvičení „pinan-kata“ (Weinmann, 2005).

TOMARI-TE
Město Tomari bylo obydleno venkovskými lidmi, rolníky a rybáři. Díky
mnoha Číňanům, kteří přijížděli do přístavu, se naučili sebeobranu. Kosaku
Matsumora (1829-1898) (Gyuris, 2003), Teruya Kishin (1804-1864) a Uku
Karyû (1800-1850) byly hlavní osobnosti, které se podíleli na vytvoření této
školy (The History and Culture of Okinawa, 2000).

NAHA-TE
Spočívá především z úspěchu Kanryo Higashionna zkráceně Higaonna
(1853-1915) (Lives of Famous Traditional Okinawan Karate & Kobudo Masters ,
16.11.2011). Nejprve se učil umění u mistra Arakakiho a později, okolo roku
1900, 15let u mistra Doruko v čínské provincii Fu-Chien. Po svém návratu na
Okinawu založil školu ve městě Naha, kterou pojmenoval Naha-te. Město Naha
bylo především obchodním a komerčním centrem (Gyuris, 2003).
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1.6. Později vzniklé systémy na Okinawě
Karate-do dnes obsahuje mnoho stylů, jejichž původ ústí do dvou velkých
okinawských systémů. Shorin-ryu vzniklo spojením školy Shuri-te a Tomari-te.
Shorei-ryu byl pozdější název pro Naha-te.

SHORIN-RYU
Je nadřazený pojem pro okinawská bojová umění vnějších škol. Jeho vznik
byl ovlivněn čínskými vnějšími směry (Shaolin). Patří sem styly, které mají
typickým znakem rychlé pohyby a plynulé kombinace.

SHOREI-RYU
Je to souhrnné označení pro všechny okinawské bojové systémy, které jsou
odvozené od vnitřní školy (Nei-chia). Vyznačuje se především svými postoji a
speciálními dechovými technikami.

Toto původní bojové umění bylo ovšem v protikladu k dnešnímu Karate,
čistá metoda sebeobrany, a odlišovalo se značně od později vzniklých japonských
stylů (Lind, 1996).

1.7. Japonsko
Japonská armáda začala využívat, ke svým nácvikům, prvky z Okinawa-te
a její vystoupení na Okinawě, na hradě Shuri, udělalo takový dojem na
japonského korunního prince Hirohita, že motivoval k detailnímu studiu tohoto
umění celé Japonsko (Náchodský, 2006). Ke konci roku 1921 začalo ministerstvo
školství plánovat první představení tradičních starodávných bojových umění
v Tokyu (Mistři karate, 2003). V roce 1922 byl ministrem školství pozván do
Tokya Gichin Funakoshi (1869 až 1957), aby karate předvedl poprvé v Japonsku.
Gichin Funakoshi se stal reformátorem systému OKINAWA-TE a zakladatelem
karate, jak jej známe dnes. Poprvé toto umění představil v roce 1911 a v roce
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1931 jej přejmenoval z původního OKINAWA-TE na KARATE („prázdné
ruce“). Slovem „prázdné“ bylo Funakoshim myšleno „oproštění se“ (vyprázdnění srdce a mysli od všech přání a marností) (Náchodský, 2006). Jeho
ukázky uchvátily diváky a posluchače natolik, že byl zasypán žádostmi, aby zůstal
vyučovat v Tokyu. Místo návratu na Okinawu vyučoval karate na různých
universitách a v Kódókanu, (Nakajama, 2002) do doby, kdy v roce 1936, se svými
žáky, založil školu SHOTOKAN DOJO v ZOSHIGAYA v Tokyu. Ta však byla
oficiálně

schválena

ministerstvem

školství

jako

JAPAN

KARATE

ASSOCIATION až v roce 1957. Byla to velká historická událost v karate
v Japonsku (Funakoši, 1994).

Na japonské půdě začalo

vznikat

mnoho škol

karate,

z nichž

nejvýznamnější je SHOTOKAN-RYU, jehož zakladatelem je Gichin Funakoshi,
GOJU-RYU zakladatelem je Chojun Miyagi, SHITO-RYU zakladatel Kenwa
Mubani, WADO-RYU zakladatel Hironori Otsuka a KYOKUSHINKAI-RYU,
kdy zakladatelem tohoto stylu boje je Masutatsu Oyama – člověk, který proslavil
karate po celém světě. Při svých exhibičních zápasech s býky jim holou rukou
urážel rohy a říká se, že dokonce jednoho býka zabil holou pěstí. Oyma se
považoval za nepřemožitelného a svou ukrutnou sílu získával extrémními
dávkami tréninku (Náchodský, 2006).

Podle Náchodského (2006) a Linda (1996) teprve od roku 1956 můžeme
hovořit o sportu karate, neboť v tomto roce byla schválena jeho první pravidla. O
rok později proběhlo první mistrovství karate Shotokan v Japonsku, ve kterém
vyhrál Hirokazu Kanazawa. Od té doby začalo pravidelné pořádání sportovních
zápasů.

14

1.8. Karate dnes
Na moderní karate se dá v dnešní době dívat z mnoha úhlů. Je to praktický
prostředek sebeobrany, který se vyučuje v soukromých klubech, a nebo třeba
v Japonsku je součástí tréninkového programu pro policisty a členy ozbrojených
sil. Karate se začleňuje do učebních programů tělesné výchovy na vysokých
školách a jeho techniky se učí vzrůstající počet žen. Po celém světě však karate
získává velkou oblibu jako soutěžní sport, který zdůrazňuje mentální kázeň, stejně
tak jako fyzické schopnosti. To, co má kořeny na dálném východě jako bojové
umění, pak ustálo změny odehrávající se staletí, aby se stalo nejen vysoce
účinným prostředkem sebeobrany beze zbraně, ale také vzrušujícím, vyzývajícím
sportem, vyhovujícím příznivcům na celém světě (Nakajama, 2002).

15

2. HOJO UNDO - DOPLŇKOVÉ CVIČENÍ
Hojo Undo znamená v doslovném japonském překladu „doplňkové
cvičení“. Na Okinawě a v okinawských stylech ( Goju-ryu , Uechi-ryu) je to
nezbytná součást rozvoje každého cvičence (Hojo undo, 2011).

Hojo Undo

můžeme rozdělit do dvou skupin, kde mluvíme o cvičení bez náčiní nebo
s náčiním. Do cvičení bez náčiní patří pracování s vlastní váhou těla například
kliky, dřepy nebo leh sedy. Tyto cviky jsou skvělým prostředkem pro získání
základní síly. Pokud však potřebujeme sílu specifikovat a zaměřit se na jisté
svalové skupiny, neobejdeme se bez Hojo Undo s náčiním, kterým se budeme
v této práci zabývat (Higaonna, 1992). Zde už pak hovoříme o jednoduchém
náčiní, převážně ze dřeva a kamene, se kterým provádíme doplňující cviky. Tyto
cviky rozvíjí tělesnou sílu, výdrž, rychlost, svalovou koordinaci, dech, a správné
držení těla. Také posilují šlachy a klouby. Cvičení s náčiním je velmi užitečné pro
upevnění základní techniky a pokud cvičenci rozumí principům a metodice, měli
by se zlepšovat jejich schopnosti a tělesné pohyby.

Dlouhodobé a pravidelné cvičení výrazně ovlivňuje nárůst síly. Rozvoj
fyzické síly zabere hodně času, takže bychom neměli očekávat okamžitý výsledek
(Clarke, 2009).

2.1. Příprava a instrukce
Podle mých zkušeností na Okinawě a podle mistra Higaony (1992)
bychom poukázali na podstatné instrukce, které jsou důležité k zapamatování,
jestliže budeme cvičit doplňující cviky s tréninkovými pomůckami.

1. Před tím, než začneme cvičit, se ujistíme, že je náčiní v pořádku.
2. Měli bychom se dobře starat o náčiní, které nám bude pomáhat rozvíjet
naše schopnosti a dovednosti.
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3. Když trénujeme s náčiním, buďme si jistí, že nestojíme někomu v cestě,
koho bychom mohli zranit. Když chceme cvičit před zrcadlem, musíme si
držet bezpečný odstup od zrcadla.
4. Po tréninku je povinnost každého cvičence vrátit náčiní zpátky na svoje
místo.
5. Podle zdravotního stavu a individuální potřeby si zvolme tréninkový
program.
6. Když používáme kongoken, který je velmi těžký, je lepší cvičit
s dopomocí.
7. Vyberme si náčiní, které nám vyhovuje, a jeho váhu lehko zvládneme.
Nezačínejme cvičit s příliš těžkým náčiním. Když se cítíme dobře,
můžeme pokračovat s těžší váhou.
8. Je důležité cvičit dvě nebo tři opakování na levou i pravou ruku.
9. Přesvědčme se, že máme správné držení těla. Při pokrčených kolenou
náčiní opatrně zvedejme ze země. Manipulace s náčiním se špatným
držením těla může způsobit zranění zad a kyčlí. Při zvedání náčiní snížíme
boky, narovnáme záda a pak můžeme zvedat.
10. Mějme na paměti, že i každodenní věci v našem okolí, mohou být
tréninkové pomůcky pro rozvoj síly (Higaonna, 1992).

2.2. Základní postoje
Na začátek je zapotřebí vysvětlit některé postoje, protože na ně bude
v následujícím textu odkázáno.

Základní postoje:

Heiko dachi = Je to postoj na šíři vlastních ramen, kde máme pokrčené kolena a
špičky směřují vpřed.
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Sanchin dachi = Sanchin dachi je postoj přesýpacích hodin. Nohy jsou na šíři
vlastních ramen a pokrčené v kolenou. Jedna noha vepředu,
která svírá úhel 45 stupňů směrem do středu. Zadní noha je o
jednu stopu vzadu a špička směřuje dopředu ve směru chůze.

Zenkutsu dachi = Nejdelší postoj v karate. Dachi je na šíři vlastních ramen. Špička
přední nohy směřuje dopředu a koleno je pokrčené tak, aby
kolmice spojila koleno se špičkou. Zadní noha je propnutá
v koleni a špička směřuje 45 stupňů ven.

Shiko dachi = Je to postoj pravých úhlů. Lýtka musí svírat s podlahou 90 stupňů a
stejný úhel by měli svírat také stehna a lýtka. Kolena musíme
tlačit od sebe a hýždě k zemi.

Shizen tai = Shizen tai je přirozený, eventuálně „bojový“ postoj, který je na šíři
vlastních ramen s pokrčenými koleny.
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3. POPIS TRADIČNÍCH OKINAWSKÝCH POMŮCEK
V této kapitole se budeme věnovat popisu a technickým parametrům
tradičních okinawských pomůcek a také jejich eventuelnímu nahrazení za moderní
pomůcky.

3.1. Chischi
Anglický překlad pro chischi je stone lever weight. Chischi, viz Obr. 2,
je kámen nebo jiné závaží, které je upevněné na jednom konci dřevěné
hole. Průměr hole je 3-5cm. Váha závaží by měla být 7-10% tělesné
hmotnosti cvičence (Clarke, 2009). Doporučuje se cvičit denně 10-20
opakování 5-6 cviků. Důraz je kladen na správné zharmonizování
pohybů těla s dechem a kime, (zpevnění) v každém pohybu. Dýchání je
Obr. 2
Chischi

aktivní. Výchozí postoj je shiko dachi, kde se posilují dolní končetiny
(Hojo undo, 2011). Chischi se používá hlavně k posílení úchopu,

ramen, svalů okolo zápěstí a svalů kolem loktů. Díky tomuto cvičení se zlepší
přesnost pohybů při úderech a blocích (tsuky, shuto uke, nagashi uke and hiki
uke) (Higaonna, 1992).

Nahrazení: Tuto tradiční okinawskou pomůcku můžeme
nahradit osou z jednoruké činky, kde je na jednom
konci upevněné závaží viz Obr. 3.

Obr. 3
Moderní chischi
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3.2. Nigiri-game
Nigiri-game je přeloženo do angličtiny jako gripping jar a do
češtiny jednoduchým překladem jako džbány, nádoby nebo vázy
(viz Obr. 4). Nigiri-game jsou vázy z pálené hlíny se širokým
hrdlem, které se mohou uchopit roztaženými prsty. Ústí vázy je
Obr. 4
Nigiri-game

11cm, 1,5 cm je vysoký zakřivený okraj a krk má 9 cm.
Maximální šířka vázy je 22 cm a výška 30 cm. Podle potřeby
vyšší váhy je možné dovnitř nasypat písek, naskládat kameny

nebo nalít vodu. V některých případech se používají nigiri-game ze železa (Hojo
undo, 2011). Zpočátku použijeme pro trénink prázdné nigiri-game a postupným
tréninkem váhu zvyšujeme. Tím se bude zvyšovat i síla. Po vybudování silného
úchopu, použijeme nigiri-game s hladkým ústím (ústí vázy 11 cm a krk 10,7 cm).
Pro ztížení a získání ještě silnějšího úchopu, potřeme ústí nádoby olejem, aby bylo
hrdlo kluzké (Higaonna, 1992). Cvičení s nigiri-game rozvíjí sílu v prstech,
úchopu, předloktí a ramenou, což je velice důležité pro techniky otevřenýma
rukama. Také pomáhá rozvíjet pevný a stabilní postoj (Clarke, 2009).

Nahrazení:

Pro cvičení úchopu se dají použít malé
hladké kameny, velká čtyřlitrová sklenice na
zavařování, 5litrový kanistr se širokým
hrdlem nebo kolečko z jednoruké činky
s vyhovující

hmotností,

která

je

uchopitelná viz Obr. 5.
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dobře

Obr. 5
Kolečko činky

3.3. Makiwara
Pro makiwaru je zaužíván anglický překlad striking post. Je to jedna
z nejpoužívanějších a nejrozšířenějších pomůcek v karate, do které
se nacvičují různé údery, seky nebo kopy. V tradičním pojetí je
makiwara (viz Obr. 6) pružná dřevěná deska, která je vysoká asi
170cm (do výšky solar plexus cvičence). Z této celkové délky je do
země zapuštěná asi 70cm a nad zemí je asi 100cm, při čemž je na
Obr. 6
Makiwara

vrchním konci obalená rýžovou slámou pro změkčení dopadu úderu.
Existují i jiné metody uchycení; například je makiwara pouze

přišroubovaná k podlaze nebo na zdi. Cvičení na makiwaře zpevňuje první dva
klouby pěsti a hřbet ruky. Pomáhá zpevňovat svaly zápěstí, rozvíjí sílu a tvrdost
úderu a kopu (Hojo undo, 2011).

Nahrazení: Tento úderový aparát můžeme nahradit boxovacím pytlem
viz Obr. 7, štíty nebo různými druhy lap.

Obr. 7
Boxovací pytel

3.4. Ishisashi
Ishisashi (viz Obr. 8) se překládá do anglického jazyka jako stone
padlock. Tradiční pomůcka je vytesaná z kamene. Rukojeť by měla
mít alespoň 3cm v průměru a délku asi 10cm nebo o něco širší než
pěst. Délka základny je asi 14cm, šířka 8cm a hloubka podle toho,
Obr. 8
Ishisashi

jak má být ishisashi težké asi 2-4cm. Hrany by měli být
zakulacené, aby nedošlo ke zranění. Výška po stranách asi 8,5cm a
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šířka u madla 6,5cm (Okinawan Traditional Goju Ryu Karate-do Association,
2011). Používá se k posilování paží, svalů předloktí a svalů okolo zápěstí. Cvičení
s ishisashi pomáhá k přesnosti techniky a ke správné dráze technik.

Nahrazení: Tato pomůcka se dá nahradit malými
jednorukými činkami, které mají
madlo na uchycení viz Obr. 9.
Obr. 9
Jednoruké činky

3.5. Tan
Tan přeloženo do angličtiny jako barbell. Je to činka, která
se skládá z dřevěné tyče o průměru 3palců (asi 7-8cm) a
délce 4stop (asi 120cm). Na obou koncích je závaží ať už
Obr. 10
Tan

z kamene či betonu o celkové hmotnosti 20-30kg
(Okinawan Traditional Goju Ryu Karate-do Association,

2011). Cvičení s tan, viz Obr. 10, posiluje svaly horních končetin, předloktí a
dolních končetin. Také pomáhá k posílení svalů kolem zápěstí, boků a svaly krku.

Nahrazení: Tuto činku můžeme nahradit benchovou osou se závažím viz Obr. 11.
Samozřejmě je lepší cvičit se silnější
osou aspoň 7cm v průměru. Cvičení
s osou s malým průměrem je velice
bolestivé.
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Obr. 11
Benchová činka

3.6. Tou
Tou viz Obr. 12 nebo z anglického překladu bamboo bunde. Tato
cvičební pomůcka je vyrobená z úzkých bambusových tyčí, které jsou na
obou koncích svázané provazem. Takto svázaný trs je upevněn v zemi.
Cvičení se provádí otevřenou rukou údery prsty (nukite) do trsu
Obr. 12
Tou

bambusových tyčí. Správné provedení je rychlý úder a rychlé vytržení.
Pro pokročilé cvičence se doporučuje rychlý úder do trsu bambusových

tyčí, kde se pokusí jeden kus bambusu uchopit a vytáhnout jej směrem k sobě.
Cvičení posiluje konečky prstů.

Nahrazení: Jako náhražku můžeme použít trs rákosu svázaného na obou koncích
provazem nebo lanem. Cvičení je obdobné.

3.7. Jari-bako
Jari-bako viz Obr. 13 je jakákoli nádoba, v tradičním
okinawském dojo vyrobena z hlíny, která je vyplněna
fazolemi, štěrkem nebo pískem, záleží na pokročilosti
cvičence. Do anglického jazyka se překládá jako sand
Obr. 13
Jari-bako

box. Denním vrážením prstů do nádoby s fazolemi se
zpevňují konečky a klouby prstů. Silné prsty jsou

potřebné pro techniky otevřenýma rukama (bloky nebo údery).
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3.8. Tetsu-geta
Anglický překlad tetsu-geta je iron clogs. Tradiční tetsu-geta viz
Obr. 14 jsou otevřené boty vyrobeny z kamene nebo i železa.
Cvičení s tetsu-geta se skládá z chůze a zvedání nohou. Tím se
posilují svaly nohou, břicha a zad. Toto cvičení je dobré pro

Obr. 14
Tetsu-geta

nácvik kopů a kime – závěrečné tvrdosti kopu (Higaonna,

1992).

Nahrazení: Toto náčiní můžeme nahradit, těžšími boty nebo
upevněním závaží na kotník viz Obr. 15.

Obr. 15
Závaží na kotník

3.9. Kongoken
Kongoken (oval metal weight), viz Obr. 16, je velká
železná obruč vážící alespoň 30-50kg. Hmotnost záleží na
Obr. 16
Kongoken

použitém materiálu a nebo na duté či plné trubce. Měla by
mít výšku alespoň 5stop (asi 153cm), šířku 18palců (asi

46cm) a průměr trubky 1,5-2palce (asi 4-5cm) (Okinawan Traditional Goju Ryu
Karate-do Association, 2011). Trénujeme s ním buď jednotlivě, nebo ve
dvojicích. Cvičení ve dvojici rozvíjí koordinaci těla a spolupráci s partnerem.
V opačném případě dochází k nechtěným zraněním. Kongoken rozvíjí celkovou
zdatnost a sílu těla, nohou, rukou a ramen. Pomáhá zvýšit sílu boků nezbytnou pro
hody a učí správnému držení těla (Hojo undo, 2011).
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3.10. Sashi-ishi
V anglické jazyce je tato pomůcka známá pod pojmem natural stone
weights, v tradičním okinawském Dojo sashi-ishi (viz Obr. 17). Je
to krátká dřevěná hůl, kde je uprostřed upevněný kulatý kámen
(Higaonna, Obr. 17 1992). Cvičení se sashi-ishi posiluje celé tělo,

Obr. 17
Sashi-ishi

hlavně silný úchop, svaly kolem zápěstí, paže, břicho a boky.

Nahrazení: Toto tradiční okinawské náčiní můžeme
nahradit jedním nebo dvěma kolečky
činky na dřevěné tyčce viz Obr. 18.
Obr. 18
Kolečko činky na tyči

3.11. Makiage-kigu
Anglický překlad pro tuto pomůcku je wrist roller. Jedná se o
krátkou dřevěnou tyč, na které je uvázáno lano nebo provaz se
závažím. Máme dva způsoby držení tyče a to podhmatem nebo
nadhmatem v natažených rukou (Hojo undo, 2011). Makiake kigu
viz Obr. 19 je náčiní, které se používá hlavně k posílení úchopu,
Obr. 19
Makiage-kigu

svalů okolo zápěstí a svalů předloktí. Cvičení s makiage kigu je
dobré v tom, že nutí ohýbat zápěstí až do krajních poloh

(Higaonna, 1992).
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3.12. Tetsuarei
Tetsuarei přeloženo do anglického jazyka jako dumbbell a
do češtiny jako činky viz Obr. 20. Činka je většinou
vyrobena ze železa. Podle pokročilosti se přidává na
hmotnosti činky. Trénink s tetsuarei rozvíjí explozivní sílu
Obr. 20
Tetsuarei

a posiluje horní části paží a svaly předloktí, svaly krku,
hrudníku, záda a dolní končetiny. Výborné cvičení pro
posílení celého těla a zpevnění v základní technice

(Higaonna, 1992).
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4. PŘÍKLADY TRÉNINKŮ S POMŮCKAMI
V této kapitole se budeme zabývat tréninkem již už zmiňovaných
tradičních okinawských pomůcek. Způsobů trénování s pomůckami je hodně a
proto se zmíníme jen o několika příkladech tréninku. Převážně budeme čerpat
z mých zkušeností, které jsem získal od okinawských mistrů a z knížky od Moria
Higaonny (1992).

4.1. Trénink s chischi
Nejprve se musíme postavit do správného postoje, v němž budeme po
celou dobu cvičit. Nohy umístíme tak, že paty by měly být od sebe vzdáleny
dvojnásobnou šířku ramen – stoj rozkročný. Levou ruku dáme v bok. Pravou
rukou pevně uchopíme chischi, která stojí před námi (palec směřuje k zemi). Při
nádechu zvedáme chischi nahoru před sebe kruhovým pohybem tak, aby byla
paže v předpažení. Loket se snažíme natáhnout, jak to jen jde. Chischi držíme ve
vzpřímené poloze. Se snižováním boků a ramen, do maximálních poloh,
(napínáme sval latissimus dorsi) začínáme ústy vydechovat. Při výdechu šeptáme
„ Hatt“ (vyslovení odporové hlásky napomáhá zpevnit břišní svaly). V konečném
zpevnění chvíli setrváme. Při nádechu pomalu zvedáme boky a chischi pouštíme
po oblouku na pravou stranu. Přes pravé rameno, se snížením boků a výdechem,
vracíme zpět do předpažení (chischi je ve vzpřímené poloze). V této poloze na
okamžik vydržíme a zpevníme se. Se zvednutím boků, chischi zvedneme co
nejvýše a pak vnitřní stranou po oblouku spustíme dolů do propnuté ruky.
S nádechem otočíme chischi vnitřní stranou vzhůru do předpažení a s výdechem
snížíme boky a zpevníme se. Cvičení provádíme na obě ruce. Opakujeme tolikrát,
kolikrát jsme schopni.
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4.2. Trénink s nigiri-game
Podle mých zkušeností s tréninkem na Okinawě a Morio Higaonny (1992)
začínáme a pak i končíme ze stoje spatného s předpažením dolů poníž, ruce
skřižmo. Sílu držíme v podbřišku a regulujeme dýchání. Potichu se nadechujeme,
při čemž se paže pomalu přemísťují vpřed a ruce se zavírají v pěst (yoko uke).
Pravá noha vykročí do sanchin dachi. Při překřížení paží začínáme hluboko
nadechovat. Když jsou paže v rovnoběžné poloze, přestáváme nadechovat. Při
dokončování pohybu a přitáhnutí loktů k tělu, začínáme vydechovat. Měli bychom
hluboce vydechnout všechen vzduch a zpevnit celé tělo. Postavení, ve kterém se
právě nacházíme, se nazývá sanchin no kamae. Pomalu otevíráme ruce a
s narovnanými zády snížíme boky, abychom mohli chytnout roztaženými prsty a
skrčeným palcem nigiri-game. Po pevném uchopení nigiri-game, se zvedneme do
sanchin dachi. Páteř držíme v zpříma, ramena tlačíme dolů k zemi a zastrčíme
bradu. Překročíme do sanchin dachi levou nohou plynule vpřed. Chodidlo
prochází lehce nad zemí. Po překročení musíme držet nigiri-game ještě silněji a
musíme zpevnit celé tělo. Levou ruku s nigiri-game zvedneme do předpažení a za
pomoci zápěstí, zvedneme nigiri-game co to jde. Při zpáteční cestě zápěstím se
zastavíme na sekundu tak, aby byla nigiri-game rovnoběžně se zemí. Po té se
vrátíme do původní polohy. Ve stejném postoji zvedneme stejně i pravou paži s
nigiri-game. Po dokončení překročíme do pravého sanchin dachi. Levou ruku
s nigiri-game zvedneme do upažení a za pomoci zápěstí, zvedneme nigiri-game co
nejvýše. Při zpáteční cestě zápěstím se zastavíme na sekundu tak, aby byla nigirigame rovnoběžně se zemí. Po té se paží vrátíme do původní polohy. V tom
samém postoji zvedneme stejně i pravou paži s nigiri-game. Po vystřídání paží
překročíme do levého sanchin dachi. Následně zpevníme celé tělo a pomalu
s hlubokým nádechem zvedáme obě nigiri-game před sebe (paže rovnoměrně se
zemí). V této poloze chvíli vydržíme a pak co nejpomaleji, s hlubokým
výdechem, se vracíme do původní polohy. Při hlubokém nádechu zvedáme obě
paže s nigiri-game do upažení a zde zpevníme celé tělo a chvíli setrváme.
S výdechem se vracíme, opět co nejpomaleji, zpět do výchozí pozice. Následuje
plynulý překrok do pravého sanchin dachi. Snažíme se zatnout hýždě a zpevnit se.
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Uděláme další krok do levého sanchin dachi a opět se soustředíme na hýždě,
rovná záda a na napnuté svaly na zadní straně stehen. Nesmíme zvedat paty ze
země a pořád se musíme soustředit, abychom chodidly klouzaly lehce po podlaze.
Posledním krokem zaujmeme pravé sanchin dachi. Během celého cvičení bychom
měli mít napjaté celé tělo a to až do konce celého cvičení. Na závěr se pomalu a
hluboce nadechneme. Při výdechu pokládáme nigiri-game na podlahu. Pravou
přední nohu vracíme zpět do stoje spatného, kontrolujeme a regulujeme dýchání.
Na závěr se ukloníme.

4.3. Trénink s makiwarou
Ještě než začneme trénovat, měli bychom se ujistit, že je makiwara bez
poškození. Musíme se podívat, zda není někde naprasklá nebo jestli není uvolněné
její uchycení. Jako první začneme cvičit údery. Je jich celá řada, ale zmíníme
pouze přímý úder (tsuky). Pro začátek se postavíme do levého sanchin dachi tak,
aby byla makiwara před námi na dosah zadní ruky. Zadní pravá noha je přímo
naproti makiwaře a proto úder pravé zadní ruky (gyaku tsuky) směřuje přímo před
sebe do makiwary.

Úder provádíme pomocí rotace boků, kdy nejprve bok

napružíme vzad a pak vymrštíme směrem dopředu. Díky tomu se dostane ruka do
pohybu, nabere rychlost a sílu. Úder vychází z pod paží – hikite (horizontálně,
podél trupu), kde hřbet ruky směřuje k zemi. Při úderu se ruka vytáčí a zpevňuje
až na konci. V konečné fázi nemáme ruku úplně propnutou, hřbet ruky směřuje
vzhůru a makiwaru zasahujeme prvníma dvěmi klouby pěsti. S výdechem se
zpevníme na konci úderu a vydržíme v této fázi asi sekundu než se projeví zpětný
ráz makiwary. Pak, s nádechem, stahujeme ruku zpátky do hikite. Tuto techniku
opakujeme i v pravém sanchin dachi levou rukou. Morio Higaonna (1992)
upozorňuje na nutnost kompenzace větší síly preferované paže. Pokud jsme
praváci, opakování cviku by mělo být levou paží dvojnásobné oproti paži
preferované (100x pravou 200x levou, u leváků naopak).

29

4.4. Trénink s ishisashi
Trénink podle Moria Higaonny (1992). Začínáme ve stoji spatném, paže
jsou v připažení a v rukou držíme ishisashi. Nejprve se nadechneme a následně 3x
vydechneme. Koncentrujeme se na správné držení těla, dýchání a udržujeme sílu
v podbřišku. S hlubokým nádechem vykročíme do pravého sanchin dachi spolu
s dvojitým yoko uke s otevřenýma rukama a při dokončení techniky, vydechneme.
Ishisashi držíme pevně v rukách. Pravá ruka se stahuje s nádechem do hikite a
následně s výdechem pomale rotuje a dokončuje tsuky. S nádechem a následným
výdechem se ruka vrací zpátky do yoko uke. Dýchání probíhá pokaždé stejně.
Překročíme do levého sanchin dachi a pomalý úder provádíme i pravou rukou.
Znovu překročíme do pravého sanchin dachi a levou rukou provádíme opět stejný
úder. Totéž provedeme ještě jednou v levém a pravém postoji. Po dokončení tsuky
stojíme v pravém postoji s dvojitým yoko uke. Zadní noha se přitáhne vpřed a
vznikne nám stoj mírně rozkročný, paže máme předpažené dolů poníž, dlaní
vpřed. V tomto postoji pokračujeme ve cvičení. Paže zvedáme, přes upažení dolů,
nahoru do upažení povýš a zde zpevníme lokty. Pokračujeme s výdechem a
snížením boků a s pohybem paží na tolik, až se ishisashi dotknou. Stejnou cestou,
se zvednutím boků a nádechem pokračujeme zpět do upažení povýš. Tento cvik
provedeme ještě 3x. Po docvičení se vrátíme do stoje spatného a ukloníme se.

4.5. Trénink s tan
Postavíme se do pravého sanchin dachi a mírně se pokrčíme v kolenou.
Vezmeme tan a položíme si ho na horní části paží. Paže jsou v předpažení. Tan
necháme, předpažením dolů, skutálet z horní části paží, přes předloktí až
k zápěstí. Jak se tan dostane na zápěstí, okamžitě ho musíme za pomoci zápěstí
vyhodit do vzduchu. Následně tan chytáme předloktím, kde je palcová hrana
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nahoře. Po chycení tanu ho rolujeme předpažením vzhůru, po palcové straně,
zpátky do výchozí polohy. Cvik několikrát opakujeme.

Tan můžeme použít i v držení obouruč. Chytneme tan tak, že jeden konec
směřuje nahoru a druhý dolů. Úchop je na šíři ramen. Cvičení provádíme v postoji
shiko dachi. Tan přetočíme do vodorovné polohy a za pomoci rotace boků
přetáčíme tan doprava a doleva do krajních poloh.

4.6. Trénink s tou
Do svázaného svazku bambusových tyčí provádíme údery prsty otevřenou
rukou – nukite. Údery opakujeme 200x na každou ruku. Pokročilí cvičenci se
snaží po úderu nukite do svazku, uchopit jednu tyč bambusu a vytáhnout.

4.7. Trénink s jari-bako
Trénink spočívá v opakovaných úderech nukite do nádoby s fazolemi,
pískem nebo štěrkem. Pro kladný účinek doporučujeme opakování asi 200x denně
na každou ruku.
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4.8. Trénink s tetsu-geta
Po té, co si obujeme tetsu-geta, zvedneme vysoko koleno až k hrudníku.
V této poloze setrváme a pak pomalu natahujeme nohu vpřed. Následně pomalu
pokládáme chodidlo na podlahu. Cvik opakujeme 10x na každou nohu.

Kývání nohou do předozadní roviny

Pro začátek je dobré cvičit s tetsu-geta o váze 3kg. Zanožíme levou a pak
s ní máchneme vysoko dopředu. Výdech jak máchneme nohou vysoko dopředu,
nádech při vrácení nohy do původní polohy. Cvičení opakujeme 10x. Pak
vyměníme nohu a cvičíme s ní stejně jako s levou. Když kýváme nohou, měli
bychom uvolnit horní část těla.

Kývání nohou do stran

Vycházíme s postoje heiko dachi. Rychle máchneme nohou nahoru do
strany. Koleno držíme natažené, boky vytočíme dovnitř a nohou kýváme co
nejvýše. Cvičení opakujeme 10x na každou nohu.

4.9. Trénink s kongokenem
Pro posílení dolních končetin se s kongokenem - obručí cvičí dřepy v shiko
dachi. Jednu stranu obruče držíme kolem krku a druhá strana je položená na zemi.
Pro ztížení cviku si jiný cvičenec stoupne na konec obruče, která leží na zemi, a
rukama se chytne na vrchním konci obruče. Tím cvičícímu partnerovi, svojí
hmotností, ztíží cvičení.
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Podobné cvičení, které můžeme cvičit s kongokenem, jsou kliky. Jeden
konec obruče položíme kolem krku a druhý je položený na zemi. Cvičenec necvičí
pouze ze svojí hmotností, nýbrž i s hmotností obruče. Partner přidržuje obruč, aby
nesklouzla cvičícímu z krku.

4.10. Trénink s sashi-ishi
Výchozí polohou pro cvičení je stoj rozkročný. V první řadě, při zvedání
sashi-ishi ze země a po celé cvičení je nutné mít narovnaná záda. Začínáme cvičit
v předklonu se zvednutým sashi-ishi, které držíme mezi nohama. Švihem před
sebe opíšeme půlkruh až do vzpažení. V této celé fázi se nadechujeme. Následně
s výdechem snížíme boky až do shiko dachi, kde se maximálně zpevníme. Pak se
zvednutím boků zhoupneme sashi-ishi, opět stejnou cestou, zpátky mezi nohy a
cvik zase opakujeme. Pro ztížení cviku se snažíme při zpáteční cestě dolů
nenechat sashi-ishi zhoupnout, nýbrž spouštět co nejpomaleji.

4.11. Trénink s makiage-kigu
Trénink spočívá v tom, že stojíme v přirozeném postoji s pokrčenými
koleny a co nejrychleji namotáváme a opětovně rozmotáváme provaz, na jehož
konci je závaží. Velikost závaží se může měnit podle vyspělosti cvičence. Pro
lepší efekt tréninku můžeme střídat uchopení podhmatem nebo nadhmatem.
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4.12. Trénink s tetsuarei
Do každé ruky vezmeme tetsuarei. Postavíme se do stoje mírně
rozkročného, lehce pokrčíme kolena a paže s tetsuarei předpažíme dolů poníž
(dlaní k tělu). Záda držíme zpříma . S výdechem před sebou vytlačíme obloukem
dovnitř tetsuarei tak, aby v konečné pozici byly paže pokrčené upažmo, předloktí
nahoru, dlaně směrem od těla. V konečné pozici se zpevníme a vydechneme
všechen vzduch. Zpět se vracíme stejnou cestou, ale nepouštíme samovolně
tetsuarei, nýbrž se je snažíme s nádechem brzdit. Cvičení opakujeme podle
potřeby.
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5. ZÁVĚR
Cvičení s tradičními okinawskými pomůckami je velice důležité pro
rozvoj síly a technické připravenosti. Na Okinawě se používají pomůcky vždy na
začátku tréninku pro rozehřátí organismu. Pro netrénované začínající cvičence je
používání některých pomůcek celkem fyzicky náročné a bolestivé. Proto je
důležitá trpělivost, píle a neustálé pracování na sobě a své kondici.

Seznámení s pomůckami jsem vypracoval pro inspiraci, co vše je možné
cvičit v karate a pro ty, kteří chtějí začít cvičit něco nového nebo si zpestřit
trénink, a nebo se jen chtějí dozvědět něco více z velké škály cvičebních
možností.

V moderní době se tyto pomůcky velice špatně shání, proto je uvedené u
většiny pomůcek možnost nahrazení. Cvičení je stejné, jako u tradičních
pomůcek.

Cílem a zároveň přínosem této práce je poskládání mých zkušeností,
z tréninků na Okinawě, a ostatních zdrojů do jednoho celku a alespoň trochu
technicky popsat základní tradiční okinawské pomůcky a způsoby trénování
s nimi. Většina literatury, ze které jsem čerpal, je buď japonská a nebo anglická,
takže kdo neumí jeden z těchto jazyků, bohužel se nic o cvičení s tradičními
pomůckami nedozví.

Cíl práce se podařil v předchozích kapitolách úspěšně splnit a tím vznikl
první česky psaný souhrn informací o tradičních pomůckách, které se používají
v tréninku karate.

Na závěr chci popřát hodně zdaru a úspěchů.
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RESUMÉ
Téma bakalářské práce je „Využití tradičních pomůcek v tréninku karate“.
Cílem této práce bylo technicky popsat základní okinawské pomůcky, po případě
možnost jejich nahrazení za moderní pomůcky, a varianty trénování s nimi.
Vycházel jsem z osobní zkušenosti s tréninky na Okinawě v Naha a v Tokyu,
rozhovorů s trenéry jak v České republice, tak v Japonsku a studia odborné
literatury. Výsledkem je ucelený text pojednávající o tradičních pomůckách karate
s příklady jejich využití, který je jediným v českém jazyce.

SUMMARY
The topic of the thesis is „A usage of traditional equipments in karate“.
The aim of the work was to describe basic technical okinawan equipments, to give
possibilities of replacing them with modern equipments and training options with
them. All information came from personal experience with training in Naha on
Okinawa Island and in Tokyo, interviews with coaches from the Czech Republic
and Japan, and the study of literature. The result is a comprehensive text dealing
with the traditional equipments of karate with examples of their use, which is the
only one written in Czech.

