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1. Úvod 
 

2. Cíl projektu 
 

Cílem této seminární práce je osvětlit co je kata a jak ji cvičit tak, aby to nebyla pouze 

sestava gymnastického cvičení technik. Pro začátek je nutné si uvědomit, jaký byl její 

význam pro bojovníky, mistry a cvičence v dřívějších dobách a jaký je v dnešní době. 

Dále pak budeme rozebírat druhy cvičení kata jako klasickou sestavu pro nácvik a 

zdokonalení základních technik a pak, co vlastně kata představovala čili její aplikaci - 

bunkai. Bunkai se dá cvičit ve dvou verzích, kihon bunkai a oyo bunkai. Takže si 

osvětlíme rozdíly těchto dvou metod. 

Vzhledem k tomu, že máme zhruba tři věkové kategorie cvičenců – děti, dorost a 

dospělí, tedy i tři stupně náročnosti cvičení, je třeba se zmínit i o metodách cvičení a 

rozvoje jednotlivých kategorií.  

3. Metodika tréninku kata 

3.1. Co je to kata a její historie 
 

Tak jako v každém bojovém umění pocházejícího z dálného východu, tak i v Karate 

tvoří významnou součást kompletního výcviku cvičení kata. Kata, v doslovném překladu 

znamená "forma" a symbolizuje boj proti několikerým, nejčastěji dvěma až čtyřem, 

imaginárním útočníkům, ozbrojeným či neozbrojeným a útočících různými způsoby ve 

stanoveném pořadí. 

 

Úloha "obránců" spočívá ve vykrytí těchto imaginárních útoků současnými vlastními 

protiútoky a to dopředu určenými technikami a v určeném směru, přičemž jejich vzájemná 

souvislost na sebe tvoří celek, tedy kompletní akci složenou z obrany a protiútoku.  

 

Aby se však kata neznehodnotila pouze na předvádění technik Karate, jsou tyto 

techniky vykonávané v určeném tempu a stanovenou rychlostí tak, aby kata dávala 

cvičícímu pocit reality skutečného boje. Jde tedy o dopředu určený sled obranných a 

útočných technik, proti předpokládaným způsobům útoku. 

 

Karate kata vznikaly v Číně v dávné minulosti a byly předávané pouze žákům, které si 

mistr sám vybral. Výuka a cviční Karate byly zahalené do roucha tajemství, a právě kata 

byla evidentně tím "rozumem" v systému Karate, bojového umění, které bylo udržované a 

předávané až do dnešní doby. Právě díky mohutnému šíření Karate jako sportu a neznalost 

původních obranných aplikací a principů jsou příčinou šíření tzv. "moderních aplikací". 

První průkopníci předchůdců Karate rozvinuli funkční sebeobranné praktiky postavené na 

vědomostech, které shromáždili na základě svých empirických zkušeností.  

 

Je důležité porozumět tomu, jak se vyučovací proces vyvinul. Samozřejmě, že bojové  

zkušenosti se získávali a ověřovali v bojích - jediným praktickým způsobem, kterým se 

vytvářela funkční sebeobrana. Předpokládáme, že tyto svoje zkušenosti si ukládali do 

cvičení, které se cvičili ve dvojicích, za dohledu tvůrců či objevitele těchto aplikací. 

Protože tyto cvičení byly určené jen pro dvojice, chyběla tu možnost zopakovat si tyto 
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lekce bez partnera. Zde si musíme připomenout, že výuka probíhala v dřívějších dobách 

tajně, protože schopnosti zranit člověka holýma rukama se mnoha vládcům obávajících se 

mocenského povstání nelíbila. Proto jediný způsob jak se neprozradit hledáním vhodného 

partnera bylo uložit tyto lekce do cvičení, které by bylo vytvořené pro jednoho člověka. 

Do kata.  

 

K tomuto účelu se jevila kata jako nejlepší metoda osvojování si bojových technik, 

přičemž v tomto procesu pokračovali další a další novátoři vytvářející jisté šablony pro 

individuální procvičování aplikací, které dostávali svoje vlastní názvy charakterizující tyto 

sestavy. 

3.2.       Kata a technika 
       

Říká se, že kata obsahují ty nejefektivnější techniky určené pro osobní sebeobranu.  

Každá kata obsahuje jisté množství technik, které tvoří techniky rukou, nohou, postojů a 

dýchání. Když to spolu sečteme, zjistíme, že cvičenec, který si chce osvojit jakoukoliv 

kata a tím pádem se dopracovat k jistému množství technik určených na sebeobranu stojí 

před těžkým úkolem. Zvládnout kata na patřičné technické úrovni totiž může u některých 

cvičenců trvat i několik let. Naproti tomu osvojit si jen čistě aplikace z těchto kata trvá 

cvičencům několik měsíců a základní princip technik jen několik desítek minut. Zde se 

může jevit velká škála technik jako handicap a v mysli se mi vynořuje jedno staré 

pořekadlo mluvící, že: "Někdy je méně více". V Číně bylo ještě donedávna aktuální 

přísloví: "Jedna kata na tři roky ". Když zvážíme, že každý mistr měl v repertoáru několik 

kata (5 až 11) snadno si sečteme čas, který by nás čekal při studiu kata. Přesto se někteří 

mistři jakoby "vzepřeli tradici" a osvojili si jen několik kata. Dnes si musí nositelé 

vysokých mistrovských opasků ve směru Shotokan osvojit 26 kata, Goju ryu "jen" 12 a v 

Shito ryu mají na výběr přibližně ze 48 kata. 

 

Proč se v dnešním Karate cvičí takové velké množství kata? Přináší tento velký počet 

cvičenci nějaký užitek.  

Už na první pohled je jasné, že takové velké množství kata přinese cvičenci obrovské 

množství rozmanitých technik a tím i obrovské množství praktických aplikací složených z 

technik určených na blízku, střední i větší vzdálenost, proti jednomu i více útočníkům z 

různých úhlů. Každá kata učí cvičence vedle technice úderů, kopů a krytů i techniku 

postojů, přičemž u cvičenců rozvíjí kloubní uvolněnost a sílu nohou. A tyto atributy 

nemohou být přece v praktické sebeobraně na škodu. Spíše naopak a představují 

nepochybně skrytou výhodu. 

Techniku rukou nebo i nohou spojuje s pevným postojem do harmonického celku 

práce těžiště. Těžko si představit rychlý a efektivní úder proveden s překročením nohou 

vpřed pokud v momentě dopadu ruky na překážku cvičenec ztratí stabilitu. Samozřejmě, 

že tak jako kata i praktická sebeobrana obsahuje množství technik, které přímo pracují s 

těžištěm jako klíčovým momentem dané techniky. V tomto směru je práce s těžištěm 

jedna z klíčových předpokladů úspěšné praktické sebeobrany. 

 

Okinavský mistr Karate Choke Motobu (1870-1944) si za celý svůj život údajně 

osvojil jen 3 kata. Pokud si toto spojíme s jeho pověstí rváče, mnozí z nás zastanou názor, 

že Motobu určitě nebyl zastáncem kata. No to jen do doby, dokud si neuvědomíme, že 

tyto kata vykonával každodenní 500 krát. Těžko říct, zda 500 x cvičil všechny tři kata 

dohromady nebo každou z nich samostatně. Každopádně jedna z těchto jeho tří kata byla 

kata Naihanchin (ve směru Shotokan známá pod názvem Tekke), která si klade za cíl 
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zdokonalit cvičencovu práci s těžištěm v pevném, relativně nízkém postoji. Mistr Choke 

Motobu zastával názor, že stačí pochopit princip jedné kata, abychom poodhalili tajemství 

technik Karate. I dnes se můžeme setkat s názorem, že 26 Kata ve směru Shotokan je 

opravdu mnoho. Tak jako Motobu i tito cvičenci se domnívají, že v Karate kata třeba najít 

jednotlivé základní principy, které je potřeba si osvojit, přičemž není potřeba se tyto 

principy učit paralelně v několika kata. 

  

3.3. Správné provedení kata 
        

Tak jako každá lidský společnost se musí řídit určitým řádem a určitými zásadami, 

které je nutné dodržovat pro jejich existenci, tak v kata je nutné dodržovat pro její správné 

zvládnutí několik důležitých zásad, které kvalitně ovlivňují celkový průběh provedení 

kata. Mistr Hirokazu Kanazawa (* 1931), nositel 10. Danu v Karate sestavil 10 pravidel, 

které se musí dodržovat při cvičení kata. 

  

      KOKYU (kokjú) - dýchání - neustálá kontrola dechu a dýchacího cyklu v každém 

pohybu či technice je jedna z nejdůležitějších zásad nejen při praktikování kata ale i 

Karate jako celku. Správné dýchání ovlivňuje mysl a je klíčem pro uvedení kata do života. 

     

      INVÓ - aktivní a pasivní - neustálé soustředění mysli na útoky imaginárních 

útočníků. Znamená to byt pohotově připraven jak na obranu, tak na útok. 

     

      YOI NO KISHIN (džoi no kišin) - duch připravenosti - jedná se zde o myšlenkové 

soustředění vůči imaginárním útočníkům, které je předpokladem pro správné provedení 

obranných a útočných technik v kata a to v celém jejím průběhu. 

 

      CHIKARA NO KYOYAKU (čikara no kjójaku) - způsob užití síly - v 

jednotlivých technikách a pohybech musí být použity správně svalové napětí, kdy pro 

každou techniku či pohyb v kata je charakteristický určitý stupeň použité síly. 

 

      WAZZA NO KANKYU (vaza no kankjú) - rychlost pohybu - jedná se o rychlost 

prováděných technik a pohybů v kata, kdy každá technika a každý pohyb mají svou 

určenou rychlost a zároveň mají určený i správný rytmus v jejich vzájemných návaznosti. 

 

      TYAKUGAN - cílové body - při cvičení kata musí být obranné a útočné techniky 

zaměřené přesně na cíl, kde budou nejvíce účinné. 

 

      KEITAI NO HOJI (keitai no hodži) - správné polohy - jde o správné dodržování 

polohy těžiště těla jako v postojích tak v pohybech a pozicích kata. 

 

      TAI NO SHINSHUKU (tai no ąinąuku) - stupeň expanze těla - pro každou 

techniku, pohyb, postoj a pozici kata je charakteristický určitý stupeň správné kontrakce 

těla. 

 

      KIAI - výkřik - jedná se o prudký výkřik spojený s vykonávanou technikou a se 

současnou maximální koncentrací síly do jediného bodu. Jde o spojení vnitřní a vnější síly 

(mysl a fyzická síla) do jediného okamžiku. Kiai je naladění mysli se současným využitím 

maximální potenciální síly. 
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      ZANSHIN (zanšin) - duch bdělosti - jedná se o psychický stav neustálé vnitřní 

aktivity, který je plně ovlivnitelný stavem mysli. Tento stav bdělosti trvá od zahájení kata 

až do jejího ukončení. Až 2-3 sekundy po dokončení kata nastává celkové psychické 

uvolnění. 

 

Kromě výše uvedených 10-ti pravidel existuje ještě 4 zásady, které musíme mít na 

zřeteli při cvičení kata: 

 

Cvičit každou kata přesně a často 

 

      Porozumět významu každého pohybu 

 

      Zvládnout technické hledisko kata i svalovou relaxaci a kontrakci 

 

      Zachovat během cvičení kata neustále rovnováhu 

 

      Neustále sledovat zrakem cíl 

 

3.4.       Kata a tlakové body  
     

      Způsob užití síly se neodmyslitelně pojí s cílovými body. 

Pokud se podíváme na kata pozorně, zjistíme, že kata nám přináší velké množství 

útočných nebo obranných technik, které jsou zaměřeny na velmi citlivé útočníkovy místa, 

které se nazývají tlakové body. Tyto tlakové body se nacházejí na energetických drahách a 

byly využívány lékaři již v dávné Číně za dynastie Šang (1766-1154 pr.nl!) k obnově 

narušeného zdraví. Kata nám pomáhají situovat polohu a použití těchto tlakových bodů na 

lidském těle. 

      V Karate existuje několik kata, jejichž název představuje číslovka např.. Sanseru 

(36) nebo Suparinpei (108). Nejpravděpodobnější výklad názvů všech číselných kata je v 

jejich odkazu na systematický způsob a porozumění seskupení vitálních akupresurních 

bodů. Na této dovednosti bylo Karate stavěné a rozvíjeny. 

 

      Feng Yiquan, který žil během dynastie Ming (1522-1567) rozvinul tuto zvláštní 

metodu použití "36"-ti zakázaných bodů k porážce jeho odpůrců. Další stoupenci Feng 

vytvořili další "kata" rozšířené na číslo 72 a konečných 108. Tradiční čínská medicína zná 

více jak 700 dutin (akupunkturních bodů). Čínský odborníci na bojová umění našli během 

svých výzkumů 108 dutin, které lze napadnout. Použití síly vůči jedné z těchto 108 dutin 

může vyvolat bolest, strnulost některé části těla, poškození vnitřního orgánu, bezvědomí 

nebo dokonce smrt. Právě 36 z těchto dutin jsou dutinami smrti. Ostatních 72 dutin nejsou 

dutinami smrti, ale úder na ně může způsobit ztuhlost nebo bezvědomí, pokud je správné 

místo zasažené ve správný čas. 

 

      Znalost a použití akupresurních či akupunkturních bodů na lidském těle se 

prodávala po staletí z mistrů na žáky v přísném utajení a v mnoha bojových školách právě 

tato část výuky byla tou pověstnou "třešničkou na dortu“ ve škole daného mistra. Výuka 

probíhala většinou prostřednictvím kata, jejíž nedílnou součástí byla vizualizace soupeře a 

jeho akupresurních bodů. 
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K tomu aby se žák dopracoval až k výuce tak vysokého stupně musel samozřejmě i 

něco obětovat. Nakolik si jednotlivý mistři uvědomovali, že nejenže prodávají žákovi své 

znalosti získané během celoživotního tréninku, ale i v podstatě efektivní smrtící zbraň, 

chtěli mít naprostou jistotu výběrem svého žáka ještě před zahájením výuky. Nebylo 

neobvyklé, že žák musel ještě před zahájením výuky pomáhat v domácnosti svého mistra. 

Mistr si tímto způsobem testoval a "upravoval" charakter svého žáka. Předpokladem 

předání zkušeností byla úplná oddanost mistrovi a jeho rodině. Proto v historii 

zaznamenáváme případy, kdy mistr své učení nikomu nepředal. 

 

Kata sice poodhalí roušku místo i použití těchto tlakových bodů, ale v evropských 

poměrech o těchto bodech hodně trenérů Karate zda sebeobrany ani netuší. Musím 

připomenout, že skutečný mistr Karate dokázal pomocí tlaku či úderu na tyto body 

protivníka nejen paralyzovat na několik minut či hodin, ale dokázal jím narušené zdraví 

tomuto protivníkovi aj navrátit. 

     

3.5. Kata jako součást celku  

            Při nácviku a procvičování kat nesmíme zapomenout na původní smysl a důvod jejich 

vytvoření. Jsou jako nácvik opravdových bojových situací s fiktivními protivníky. Při 

provádění kat je právě vizualizace protivníků nezbytná pro správné pochopení a cvičení. Jen 

v tomto případě se provádění kat stává skutečným bojem na život a na smrt. Zde se projeví 

přítomnost ducha, střídání napětí a relaxace, správný rytmus a časování akcí. Zde může 

karate–ka předvést statečnost a jistotu, ale také skromnost, mírnost, smysl pro důstojnost, tedy 

spojení ducha a těla v jeden celek. Velice důležitý moment při cvičení kat je zachování 

zdvořilosti.  

              „Ti kdo následují karate-do, musí považovat zdvořilost za přední důležitost. Bez 

zdvořilosti je podstata tohoto umění zcela ztracena. Zdvořilost musí být cvičena nejen během 

doby při cvičení karate, ale vlastně v každodenním životě. Student má být skromný, aby 

obdržel trénink, může být – řečeno, že domýšlivé nebo ješitné osoby nejsou způsobilé 

následovat karate–do. Student musí být vědomý a přístupný kritice druhých, musí být stále 

introspektivní a musí ochotně připustit jakýkoliv nedostatek ve vědění, než aby předstíral, že 

zná, co neví.“ ( Funakoshi,G., 1974) 

            Jedna představa této zdvořilosti je úklona, prováděná na začátku a na konci každé 

katy. Provádí se v postoji musubidači, paže jsou uvolněny, dlaně lehce položeny na stehnech 

ze strany a pohled upřen přímo před sebe. Z pozdravu na začátku katy se karate-ka přemístí 

do kamae prvního cvičebního prvku (u školy Šotokan – postoj hačidži – dači). Toto je taková 

pozice, jistým způsobem je cvičenec v napětí, zvlášť v kolenech a v ramenou. Přes toto napětí 

je dech relaxován. Celtrem síly a koncentrace je tanden – těžiště. To je pozice, kdy 

je    karate-ka přpraven na vše a pln bojového ducha. 

              Být relaxován, ale bdělý tak, jak charakterizujeme úklonu na konci katy a nazýváme 

ji zanšin. Jde vlastně o to, aby ani po poslední akci neochabla pozornost a neustále musí 

cvičenec zachovat převahu nad protivníkem, ktreý nesmí mít šanci převzít při boji iniciativu. 

            Každá kata začíná blokem, což ukazuje, že katare je skutečně sebeobranný systém, 

kterého nemá být užito jinak, než k ochraně vlastního zdraví, případně záchrany života. 
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            Kata se sestává z určitého množství akcí, prováděných v přesném pořadí. Jsou zde 

některé rozdíly ve složitosti pohybu a časových nárocích na dokončení, ale jinak každý pohyb 

má svůj přesný význam – žádný není zbytečný. Někdy je sice opravdu těžké pochopit význam 

určitého pohybu, ale to jen naznačuje, že kata není plně zvládnuta a pochopena. 

             Katy se cvičí podle jisté cvičební linie, jejíž tvar je charakteristický pro každou katu. 

První a poslední cvičení – akce je zahájena a ukončena na tomtéž místě. Cvičební linie mají 

různé tvary, např. přímá linie, linie písmene I, H, T aj. 

3.6. Skrytý význam kata  

            Heian (Klidná mysl) 

            Je řada pěti kat ( šodan, nidan, sandan, jodan, godan ).V těchto katách jsou obsaženy 

skoro všechny základní postoje této školy. Obsahují mnoho variant technik, takže cvičenec po 

jejich zvládnutí je schopen řešit řadu situací. Z toho také vyplývá smysl jejich názvu. Pořadí 

prvních dvou je oproti původním sériím Pinan přehozené Funakoshim, který toto učinil po 

studiu stupně jejich obtížnostivzhledem k nácviku.  

            Tekki (Koňská jízda) 

            Jsou tři ( šodan, nidan, sandan ) a cvičí se v postoji kiba – dači, které se podobá sedu 

jezdce na koni. Simulují boj zády u zdi. Procvičují techniky na místě, posilují dolní končetiny, 

stabilitu postojů a střehu. 

             Bassai (Porazit opevnění) 

             Existují dvě formy – šo, dai. Rychlé střídání blokujících technik je charakteristické 

pro tyto formy. Obsahují pohyby, které pěstují cit pro přemístění z nevýhodné pozice do 

výhodnější. Pěstují vůli, která je potřebná k proražení opevnění. 

            Kanku (Pohled na oblohu) 

            V Šotokan – ryů existují dvě Kanku – šo a dai. V jiných směrech existují ještě další 

oběny této katy. Původní název byl Kašanku, což bylo jméno čínského vyslance na Okinavě. 

Nynější název byl odvozen od původního a odpovídá prvnímu pohybu z katy, při kterém 

cvičenec hledí na oblohu skrz zdvihnuté paže. Má být cvičena podobně jako Bassai, až po 

zvládnutí základních kat. Nakayma o nich hovoří jako o perlách ve škole Šotokan.  

            Empi (Letící vlaštovka) 

            Tato kata je charakteristická rychlou změnou postavení – pohyby nahoru a dolů, které 

se podobají letu vlaštovky. 

            Gankaku (Jeřáb na skále) 

            Příznačným pro tuto katu je stoj na jedné noze, který se v ní opakuje a připomíná 

krásný pohled na jeřába, stojícího na skále, chystajícího se napadnout svou oběť.   

              Džitte (Deset rukou) 
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            V této formě je mistrovsky zvládnutá obrana proti útočníkovi s tyčí. Poskytuje dobrý 

tělesný trénink. Podle názvu cvičenec, který zvládl tuto katu, je schopný jako deset mužů. 

            Hangecu (Půlměsíc)  

     Název je odvozen z půlkruhových pohybů rukou a nohou. Je charakteristická střídáním 

rychlých a pomalých technik, spojených s aktivním a rytmickým dýcháním. 

            Džion  

            Džion je původní jméno této katy. Je to vlastně jméno světce, který pocházel ze 

slavného budhistického kláštera Džion – dži. Tato kata pěstuje silného ducha a je 

charakteristická expanzivními přímočarými technikami. 

 

3.7. Principy platné pro cvičení kat 
 

1. Správné uspořádání. Množství a pořadí technik je dáno, vše musí být cvičeno. 

2. Začátek a konec. Kata se musí začít a skončit na tom samém bodě cvičební linie 

(embusen). Toto vyžaduje jistou praxi. 

3. Význam každého momentu. Každý moment – prvek obranný či útočný, musí být čistě 

porozuměn a být zcela jasný. Toto je také pravda pro katu jako celek, kde vše z ní má 

svou vlastní charakteristiku. 

4. Uvědomění si úkolu. Karate-ka musí znát, co je úkolem a kdy provést jakou techniku. 

5. Rytmus a časování. Rytmus musí být vyhrazen částem katy a tělo musí být ohebné, 

nikdy přepjaté. Pamatuj si tři faktory: správné používání síly, rychlosti a pomalosti 

v provádění technik, napětí a uvolnění svalů. 

6. Správné dýchání. Dýchání se může měnit podle situace, ale v podstatě vdechujeme, 

když provádíme kryty, vydechujeme v okamžiku dokončení techniky a vdechujeme a 

vydechujeme při provádění následujících technik. S dýcháním je spojené kiai – výkřik, 

který se vyskytuje uprostřed nebo na konci katy v momentu maximálního napětí. Při 

velmi rychlém výdechu napnout břicho, vnější síla může být dána svalů. 

 

3.8.             Fáze nácviku kata 

            Než začneme cvičit katy, je třeba, aby karate-ka měl zvládnuté techniky, obsažené 

v katě. To se týká především přemisťování a obrátek. Cvičenec musí techniky provádět bez 

nutnosti přemýšlení jak kterou provést. 

1.      fáze nácviku 

V této fázi nácviku nemá jistě žák dostatek pohybových zkušeností, má malou 

představu o vykonávaném pohybu, nedostatek koordinace, dokáže pohyb provádět často jen 

napodobivě, bez jakýchkoliv kvalitativních a výkonnostních požadavků. 

            Trenérské vedení 
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-          vycházet z osobních předpokladů, zvýraznit motivační úroveň, aktivitu,  motivovat 

cvičení 

-          správně zadat úlohu 

-          po pochopení ihned provádět praktické cvičení (další informace a ukázky jen 

v souvislosti s daným cvičením) 

-          správné prožití celého pohybu 

-          korektury provádět tak, aby je učící se žák mohl spojovat s vlastními počitky a 

neucelenou představou 

-          vybírat odpovídající korekci i formy ukázky 

            Postup při nácviku: 

a)      motivace – vysvětlíme význam cvičení (tradiční forma výuky, boj s více protivníky,   

                               soutěžní disciplina…) 

b)      zadáme cvičební úlohu – provedeme ukázku kata (předcvičení, videozáznam). 

Důležité pro vytvoření kinestetické představy o sekvenci technik, rytmu, prostorovém 

uspořádání (cvičební linie) 

c)      nácvik pozdravu, který je součástí každé katy 

d)     nácvik vlastní katy. Rozdělíme katu na několik částí, které nacvičujeme postupně za 

sebou. Později tyto části spojujeme a cvičíme celou katu v souvislosti kvůli 

zapamatování sekvence technik. 

e)      Pohyby nacvičujeme pomalu, s důrazem na správnost a přesnost. Později po 

částečném zapamatování nacvičujeme přesný rytmus, pohyby pomalu zrychlujeme. 

f)       Vysvětlíme způsob dýchání v katě 

g)      Spolu s nácvikem technik objasníme jejich význam v bojových situacích, aby každá 

z kombinací technik byla žákovi srozumitelná. 

2.      fáze nácviku  

            V této etapě žák dokáže provádět pohyby správně v příznivých podmínkách s dobrým 

výkonem, hrubé chyby se objevují v nezvyklém prostředí. Zlepšuje se koordinace, dochází 

k souhře sil pohybu a pohybových fází. Plní se určité míry již kritéria sportovní techniky, 

objevuje se možnost srovnání stupně osvojení cvičení. 

             Trenérské vedení 

-          požadovat promýšlení cviku, nejen prosté opakování 

-          zaměřovat cvičence na cíl, podstatné znaky i jednotlivosti 

-          usilovat o stabilizaci 

-          usilovat o psychickou koncentraci 

            Postup při nácviku: 

a)      opakovaně procvičujeme katu, korigujeme drobné chyby 
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b)      vybereme některé kombinace techniky, které jsou pro cvičence obtížné. Ty potom 

nacvičujeme a procvičujeme samostatně 

c)      soustřeďujeme se na aplikaci tří hlavních bodů při cvičení: středního a maximálního 

svalového úsilí při provádění jednotlivých technik, napětí a uvolnění svalů, rychlých a 

pomalých technik v katě 

d)     provádíme korekci už i detailních chyb, neustále ověřujeme pochopení úkolu 

e)      vrátíme se k procvičení celé katy, zaměřujeme se na automatické provádění pohybu, 

rytmu a správného dýchání 

f)       mnohonásobně krát opakujeme katu, dokud se mysl neosvobodí od technických 

detailů a plyne, jako by sama od sebe, nezávisle na naší pozornosti 

g)      střídáme cvičení s plným nasazením a uvolněním, kde klademe důraz na přesnost 

provedení, plynulost technik – cvičit pomalu, bez jakýchkoliv zastavení během katy, 

s co nejmenším svalovým i psychickým úsilím 

3.       fáze nácviku 

            Cvičenec úspěšně provádí katu i ve ztížených a nezvyklých podmínkách. Provedení je 

namáhavé. Uvolňuje pozornost vyjma uzlových bodů. Používání rozhoduje o úrovni 

stabilizace i přes rušivé vlivy. Třetí fáze nikdy nekončí, i když pohyb bývá zautomatizován, 

někdy se stane, že žák se do této fáze ani nedostane. Při provádění vyniká pohybová 

preciznost, konstantnost a vytříbená koordinace. 

           Trenérské vedení 

-          tvrdé požadavky, aktivita, sebevýchova 

-          vědomé používání ve ztížených podmínkách 

-          soustředěnost a korektura chyb 

-          ideomotorický trénink jako pomocný prostředek 

 

3.9. Bunkai 
 

Každý cvičenec cvičící libovolnou katu musí znát posloupnost technik, které kata 

obsahuje. Pro správné pochopení významu kata je důležité při tréninku vysvětlovat, i co 

která technika znamená a co představuje. Pro pochopení výkladu technik se cvičí bunkai, 

tedy reálná aplikace technik kata.  

Již víme, že dříve se každá technika cvičila tak, že měla zasahovat určité místo na těle 

– tlakový bod ATEMI nebo přivodit útočníkovi bolest, zranění, znehybnění. Díky 

předávání informací se spousta těchto aplikací vytratila a někteří trenéři si výklad techniky 

zjednodušují. 

V současné době se bunkai cvičí ve dvou formách, kihon bunkai a oyo bunkai. 

 

 

 

 



13 

 

Kihon Bunkai 

 

Kihon bunkai je provádění realizace technik v přesném znění kata, nedochází 

k subjektivnímu výkladu jednotlivých bloků nebo technik. Tato forma plně reflektuje 

všechny techniky, pořadí, načasování i přesný diagram (embusen) dané kata. Pro nácvik 

tohoto způsobu cvičenci musí znát katu na takové úrovni, aby ji byli schopni cvičit 

alespoň podle fáze 2 v předchozím článku. 

 

Trenérské vedení 

-          osobní příklad jak role útočníka TORI, tak role obránce UKE 

-          usilovat o dodržování technik, přesnosti a časování útoku a bloku 

-          usilovat o stabilní postoje 

-          usilovat o psychickou koncentraci 

            Postup při nácviku: 

a) Katu rozdělíme na několik částí, přesně definujeme, jaký útok bude prováděn na 

danou obrannou techniku. Po projetí jednotlivých technik, je spojíme do 

jednotlivého bloku, který nacvičujeme postupně za sebou. Později tyto části 

spojujeme a cvičíme celou katu. 

b) Pohyby nacvičujeme pomalu, s důrazem na správnost, přesnost a správné časování 

provedení bloku. Později, po částečném zapamatování nacvičujeme přesný rytmus, 

pohyby pomalu zrychlujeme. 

 

Oyo Bunkai 

 

Předchozí metoda bunkai striktně dodržovala přesné techniky a posloupnost kata. Tato 

metoda je založena na představivosti cvičence. Zde cvičenec realizuje své představy o 

technikách prováděné v kata. Tato bunkai se bude lišit od cvičence ke cvičenci, neboť každý 

si představuje jiné provedení. Další výrazným rozdílem od Kihon Bunkai je, že techniky se 

provádí v bojovém postoji Kamae.  

Pro cvičení Oyo Bunkai je důležité, aby cvičenec zvládl předchozí formy cvičení kata. 

Tedy je schopný předvést kata na vysoké úrovni s dodržením všech dříve popsaných metod. 

Jako další požadavek by měl být, schopnost provést katu v Kihon Bunkai, kde dokáže 

porozumět daným formám. Teprve po zvládnutí předepsaných cviků, se může vydat cestou 

kreativity a začít se svojí vlastní představivostí. 

V této metodě se však již zaměřujeme na pravý smysl cvičení kat, na skutečný boj. Není 

zde potřeba dodržovat diagram (embusen) kata, ale lze to provádět do jakéhokoliv směru, tak 

jak si cvičenec vysvětlí dané bloky technik. Vzhledem k tomu, že se jedná o představení 

volného boje, lze na závěr bloku přidat techniku zakončovací, např. podmet, přehoz, lámání, 

drcení, dokončovací techniku. 

 

 

Trenérské vedení 

- osobní příklad jak role útočníka TORI, tak role obránce UKE 
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- osobní zkušenosti a rady pro návrh technik 

- usilovat o dodržení přesnosti a časování útoku a bloku 

- usilovat o psychickou koncentraci 

            Postup při nácviku: 

a) Katu rozdělíme na několik částí, přesně definujeme, jaký útok bude prováděn na 

danou obrannou techniku. Po projetí jednotlivých technik, je spojíme do 

jednotlivého bloku, který nacvičujeme postupně za sebou. Později tyto části 

spojujeme a cvičíme celou katu. 

b) Pohyby nacvičujeme pomalu, s důrazem na správnost, přesnost a správné časování 

provedení bloku. Později, po částečném zapamatování nacvičujeme přesný rytmus, 

pohyby pomalu zrychlujeme. 

 

4. Závěr 
 

Výše uvedená poslední fáze nácviku kata nikdy nekončí. Stále je co zdokonalovat na 

prováděné technice, přesnosti pohybu. V této fázi se však již zaměřujeme na pravý smysl 

cvičení kat, na skutečný boj se sebou a s imaginárními protivníky. Právě tvrdým cvičením, 

kdy se podaří uvolnit pozornost od samotného provádění technik, ji můžeme při dostatečně 

psychické kontrakci zaměřit na vybavování protivníků, se kterými se utkáváme v boji na život 

a na smrt. V tomto případě má cvičení velký vliv na psychiku jedince, tváří v tvář skutečnému 

nebezpečí dokáže postupně zvládnout působení různých emocí (strach).  

Zde leží podstata kat v karate-do, jako boje proti sobě samému, jako cesty, která vede 

cvičence ke zdokonalení vlastní osobnosti. Pěstuje vůli, odvážnost, odhodlání, vytrvalost. 

 „ Nejlepší je cvičit jednoduchou katu, takovou, jako je Taikjoku, ve skupině a s někým 

kdo počítá. Cvičení by mělo být prováděno 10x, 20x, 100x bez zastavení. Nebudete schopni 

používat rozum a neměli v to ani doufat. V tomto místě byste měli náročně cvičit bez trápení 

se s tím, zda vaše tělo je ztuhlé nebo ne. Prostě cvičte tvrdě, toť vše. Tělesné pohyby a pohyb 

vnímání budou nejprve zmatené, pak se stanou velmi klidné a konečně jedinec vstoupí do 

stavu klidu a soustředění. Dech se stane pravidelným navzdory namáhavosti pohybu. 

Nebude to začátečník, kdo to dokáže. Pouze po dlouhém cvičení bude postupně schopen 

přiblížit se k tomuto stavu. Pouze tehdy, když je tělo zcela vytrénováno, bude schopen tohoto 

stavu dosáhnout. 

Je přirozené mít námitky v tomto stavu; vskutku je to pouze lidské. To, co si musíte 

uvědomit, je, že vstupujete a vyzýváte k boji neznámý svět, svět cvičení, pro který váš nynější 

stav vědomostí je nedostatečný. Musíte cvičit, dokud vaše tělo neporozumí. Toto je cvičení.“ 

( Egami,S., 1976) 

 

Zde bych rád poděkoval svému dlouholetému trenérovi, dnes již bohužel zesnulému, ing. 

Jiřímu Fuchsovi 6. Dan.  
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Pod jeho odborným dohledem, se mi podařilo získat bohaté zkušenosti v tomto krásném 

sportu a životnímu stylu.  
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5. Použité zdroje 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shotokan 

http://www.angelfire.com/dragon2/sska_bicester/kataname.html 

http://www.karate-do.de/ 

http://www.shotokankarate.ca/katakiaipoints.htm 

http://www.theshotokanway.com/ 

http://www.tjkaratepraha.cz 

osobní zkušenosti z více jak 20letého tréninku pod vedením ing. Jiřího Fuchse nositele 

6. danu 

semináře kata pod vedením různých trenérů  

 

 

 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Shotokan
http://www.angelfire.com/dragon2/sska_bicester/kataname.html
http://www.karate-do.de/
http://www.shotokankarate.ca/katakiaipoints.htm
http://www.theshotokanway.com/
http://www.tjkaratepraha.cz/
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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, 

 

 

V Praze dne 8.11.2011 

 

 

 

 

      ……………………………………………….. 

                        Jan Bartoš 

 

 

 

 

Na Bendovce 41/272  

Praha 8, 18100 

 
 

 


