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Jako téma mé závěrečné práce jsem si vybral Kaši waza technika nohou. 
Pokusím se zde přiblížit vznik a význam karate a především popsat základní techniky nohou  
a jejich nácvik.  
 
 
 

1. HISTORIE KARATE 

 
Historie karate se datuje k daleké minulosti. Základy bojového umění vznikly více, 

než před tisíci lety, na území dnešní Činy. 
Během staletých válek se upevnil počátek bojových umění, který byl zaznamenán a rozvíjen 
v legendárním klášteře Shaolin. 
Za působení mnicha Bodhidarrmi v klášteře Shaolin, dochází ke smíšení původních 
taoistického učení a čínského umění války. Učil zde své žáky metodám rozvoje vytrvalosti a 
fyzické námahy, která je nezbytná k vyvážení dlouhodobých meditačních cvičení.  
 

Klášter Shaolin byl za svoji existenci několikrát vypálen. Naposledy v roce 1736. 
Uvádí se, že při posledním zničení kláštera uprchlo pět mnichů, kteří se rozprchli po celé Číně 
a založili pět škol boje beze zbraně. 
Dá se předpokládat, že bojové umění se šířilo dál, i mimo území Číny, až na ostrov Okinawu,  
kde se smísilo s místní ostrovní bojovou technikou. 
To vedlo k dalšímu rozvoji boje beze zbraně a sebeobranných technik. Toto bojové umění se 
v čínských znacích psalo čínská ruka - te. 
 

Ze strachu o své životy, místní vládci Okinawy, zakázali nošení zbraní. Zavřeli 
veškeré školy bojových umění. Při nedodržování zákazu se studenti bojových umění 
vystavovali trestu – smrti. Proto se trénovalo  převážne v noci a to na odlehlých místech za 
přísného utajení. První roky se studenti zaměřovali ve svém tréninku na rozvoj fyzické síly a 
odolnosti. Nedílnou součástí tréninku bylo otužování úderových ploch. Výsledný trénink byl 
velmi náročný a tvrdý. Některé tyto metody tréninku se zachovaly až do současnosti. 
  

V roce 1875 se stala Okinawa oficiální součástí Japonska a karate se otevřelo široké 
veřejnosti, kde se stalo později velmi oblíbené. 
Za největšího mistra moderního karate se bezpochyby dá označit mistr Gishin Funakoshi. 
Funakoshi se narodil roku 1868 na Okinawě (okres Yamaka Wa-Cho), jako syn samurajské 
rodiny, tehdejší nižší úřednické třídy, která podporovala ortodoxní zachovávání tradic. 
Funakoshi, jako předčasně narozené dítě slabé konstituce, o jehož zdraví se rodiče báli, byl 
dán na výchovu k rodičům své matky, kde začal navštěvovat základní školu a spřátelil se s 
jedním spolužákem. Toto přátelství pozměnilo celý jeho život, neboť jeho spolužák byl 
synem jednoho z největších Okinawských odborníků v umění Karate, Jasucune Azata. Mistr 
Azato přijal malého Funakoshiho za svého žáka. 

Ve svých dvaceti letech, v roce 1888, se stal Funakoshi učitelem. Tuto profesi 
vykonával třicet let. V roce 1902 vedl demonstraci Karate ve škole Naha, před školním 
komisařem panem Shintario Ogawou, jehož zpráva z této události přiměla ministerstvo 
kultury v Tokiu k zavedení Karate jako součást učebního plánu na okinawských školách. Pro 
tento účel zavedl mistr Itosu Pin-an/Heian kata. Funakoshi pak mohl veřejně vyučovat Karate 
až do roku 1918, kdy požádal o uvolnění z výuky ve školství. V té době už patřil k 
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uznávaným odborníkům v bojových uměních. V roce 1916 uspořádal demonstraci Karate v 
Kyotu a rovněž se zúčastnil demonstrace Karate před japonským princem Hirohito, která se 
uskutečnila v roce 1921 u příležitosti princovy návštěvy Okinawy. 

V roce 1922 byl Gishin Funakoshi vyslán Okinawa shobu kai (společenstvím 
bojových umění) do Tokia na přehlídku bojových umění, kterou organizovalo japonské 
ministerstvo kultury. Nikdo netušil, že tato cesta se stane cestou bez návratu. Ve svém 
dobrovolném azylu věnoval tehdy 53 letý mistr zbytek svého života šíření Karate v Japonsku. 
Po krátké době si získal Gishin Funakoshi uznání mnohých mistrů japonského Budo, mezi 
jinými také legendárního Jigoro Kano (zakladatele Juda), který se stal jeho blízkým přítelem. 
Kano umožnil Funakoshimu zahájit výuku Karate v jeho dojo. Od Jigoro Kana převzal 
Funakoshi systém technických stupňů kyu a dan. Po velkých finančních potížích, kdy mistr 
přes den vydělával peníze příležitostnou prací a večer učil své první žáky, založil v roce 1924 
první klub Karate-do při Kio universitě. V roce 1927 vyučoval již na více jak deseti 
universitách. 

 
V roce 1936 byla dokončena výstavba prvního karatistického dojo v Tokiu, kam byl 

Funakoshi uveden svými žáky jako první učitel. Nad vstupními dveřmi byl umístěn název 
„Shotokan“. K názvu byl použit pseudonym Funakoshiho „Shoto“, který používal mistr při 
psaní svých básní. Shotokan se tak stal symbolem výuky Karate-do Gishina Funakoshiho. 
Nové dojo se těšilo i v nejvyšších kruzích Tokia dobré pověsti, protože mistr Funakoshi si své 
žáky velmi pečlivě vybíral. Starší žáci přebírali výuku na univerzitách, čímž se šíření stylu 
Shotokan násobilo mimo území Tokia. V průběhu Druhé světové války bylo však dojo 
zničeno a výuka bojových umění po skončení války zakázána. Mistr Funakoshi žil v ústraní 
až do roku 1948, kdy se vrátil zpět do Tokia a zahájil výuku Karate na dvou univerzitách. 
Vzhledem ke svému pokročilému věku pověřil svého nejvěrnějšího žák Shigeru Egami, aby 
pokračoval jeho jménem v rozvoji bojového umění. 

 
V roce 1955 byla založena Japonská asociace karate (JKA), kde se stal hlavním 

instruktorem Funakoši. V této době měla tato organizace jen málo členů a několik instruktorů, 
kteří studovali karate pod stárnoucím mistrem. 
Gishin Funakoshi zemřel 26. 4. 1957, ve věku 88 let. S ním odešel jeden z největších mistrů 
Karate, který kdy žil. Jeho žáky bylo mnoho budoucích význačných učitelů Karate, kteří toto 
bojové umění šířili po celém světě. O další vývoj „moderního karate“ a hlavně sportovního 
zápasu v karate-do se nejvíce postaral  Masatoši Nakajama, jeden ze žáků mistra 
Funakoshiho. 
 

V současné době se karate věnuje několik set tisíc lidí po celém světě, kde získává 
neustále větší popularitu. 
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2. KARATE A JEHO VÝZNAM 
 
Karate-do je bojové umění jehož hlavním posláním je působit svým tréninkem na kladný 
vývoj jedince tak, aby žák karate byl schopen překonávat veškeré překážky, ať fyzického,  či 
psychického charakteru. 
Karate je především bojovým umění, kde při pravidelném tréninku těla (paží, nohou), se žák 
učí především neozbrojenou obranu. Případný útočník tak může být odražen nezvyklou silou. 
Karate zahrnuje různé techniky, které  naučí žáka ovládat svoje pohyby, rovnováhu, získává 
rychlost, ale především výbušnou sílu. Zároveň však karatista musí své techniky neustále 
kontrolovat a zdokonalovat. 
Všestranný trénink karate proměňuje části těla ve zbraně, které může karatista použít 
v sebeobranných technikách. 
Základem správného provedení všech technik karate je Kime. 
Kime – je ve volném překladu výbušnost. Tuto techniku můžeme provést v co nejkratším čase 
s maximální silou. 
Kime, lze provést úderem pěstí, kopem, blokováním, ale i úhybem. 
Karate má velké množství technik, které může rozdělit na: 
 
Dačí waza    - technika postojů 
Džosi waza   - technika paží 
Kaši waza     - technika nohou 
 
 Aby karatista zvládnul správné provedení techniky, potřebuje mít dobře vyvinuté fyzické 
předpoklady: 
 
Rovnováha  - v boji stojí často žák karate na jedné noze, je velmi důležité správně se naučit 
využívat těžiště. 
Síla a rychlost – důležité je účinné využití síly a její úspěšné přenesení v rychlost. 
Největší silové účinky techniky v karate jsou při dosažení cíle – nárazu (výbušná síla). 
Koncentrace síly – zapojení veškerého správného svalstva při kopu a úderu a následné 
uvolnění.  
Svalová síla – dobře trénované, silné a pružné svaly jsou v karate velmi důležité. 
Rytmus – kontrola síly a rychlosti při přechodu od jedné techniky ke druhé. 
Správné načasování – tento bod techniky je také velmi důležitý. Kop, či úder provedený na cíl 
příliš brzy se mine správným účinkem. 
Hara -  volně přeloženo technika „uhoď celým tělem, udeř boky“. V Japonsku se význam 
technika hara vyučuje odedávna jako součást tréninku karate. Věřilo se, že v oblasti okolo 
pupku se nachází duše těla.  Z praktického hlediska je zde těžiště těla. 
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3. KAŠI WAZA – technika nohou 

Technika nohou, je-li dostatečně zvládnuta, může mít větší účinek než technika rukou. 
Především svaly dolních končetin jsou mnohem silnější než svaly paží. Proto správně 
provedený kop je daleko tvrdší, než úder rukou. Mistrovské zvládnutí kopů, však vyžaduje 
mnoho hodin tréninku. 
Nevýhoda techniky nohou spočívá při boji v přenášení hmotnosti – těžiště je jen na jedné 
noze. Čím je kop veden výše, tím větší je riziko ztráty rovnováhy. 
Pro maximální účinek kopu je nezbytné zapojit celé tělo a ne jen svalstvo dolní končetiny. 
 
kaši waza  můžeme dále dělit : 

a) geri waza – technika kopů 
b) harai waza – technika podmetů 
c) kari waza – technika porazů 
d) kawaši waza – technika úhybů 

 
 
 

4. GERI WAZA – technika kopů 
 
Základní rozdělení můžeme provést dle dráhy provedení kopu na: 
 
Keage  -  kyvný kop 
Kekomi  -  kop provedený po přímce  
 
Keage – kyvný kop 
Kyvný kop, je prováděn silným švihovým pohybem po dráze oblouku. Výhodou tohoto kopu 
je rychlost – nevýhoda menší síla provedení. 
 
Kekomi – kop provedený po přímce 
Dráha kopu je přímka. Výhodou tohoto kopu je síla, nevýhodou menší rychlost. 
 
MAEGERI KEAGE  - KOP VPŘED 
 
Metodika nácviku 
 
Tréninkový postoj Heikodači ,Zenkucu dači 
 rukama se držíme pásku (dobré pro posílení dolních končetin a lepší pro stabilitu, 
 poněvadž nerozhazujeme rukama kolem sebe) 
 při nácviku začíná vždy pravá (migi) noha 
 přeneseme váhu na levou nohu, koleno pravé zvedáme vzhůru jako bychom si jej chtěli 
přitáhnout k prsům, koleno by mělo být výše než pánev, jakmile je koleno dosti zvednuté, 
natahujeme nohu která je propnutá v kotníku a provádíme kop, po provedení kopu vracíme 
nohu zpět po stejné dráze. 
Pro maximální účinnost kopu vystrčíme kyčel vpřed a po kopu stahujeme vzad. 
 
Kop vpřed používáme na cíl před sebou. 
Kop se provádí bříškem chodidla (koši), nebo prsty. 
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Noha se pohybuje po dráze půlkruhu, od země až k cíly. 
Jako cíl můžeme zvolit téměř kteroukoliv část soupeřova těla, jako je například hlava, 
hrudník, břicho, genitálie, kolena. 
Kop lze provádět stejně dobře přední nohou Maeašigeri, tak i zadní nohou z postoje Zenkucu 
dači. 
 
Chyby, které se nesmí vyskytovat: 

 předklánění nebo zaklánění trupu 
 koleno není zvednuté výše, než je pánev 
 úderová plocha není koši, ale prsty, a proto dochází k pohmožděninám případně 

zlomeninám 
 pánev není vystrčená vpřed, kop není dosti silný 

 
 

Meegeri keage  - veřejný zdroj 

 
 
MAEGERI KEKOMI 
 
Metodika nácviku je obdobná jako u maegeri keage. 
Kop používaný převážně na cíl před sebou 
Kop se provádí celým chodidlem, patou (úderová plocha kakato) 
Noha se pohybuje po přímce, boky jsou tlačeny vpřed. 
Maximální účinnost kopu je při dopadu devadesáti stupňů. 
Cíl převážně na hrudník, genitálie. 
Kop je používán pro odražení útoku soupeře. 
Kop převážně provádíme zadní nohou, s větší dráhou kopu roste i síla dopadu. 
 
 

Maegeri kekomi – veřejný zdroj 
MAWAŠI GERI  
 
Metodika nácviku: 
 
Tréninkový postoj Zenkucu dači (levý) 
ruce se přidržují obi - pásku (dobré pro posílení dolních končetin)  
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začínáme vždy pravá (migi) noha 
přesuneme váhu na levou nohu, zvedáme koleno pravé, kolmo ke stojící noze. 
Přitom se stojná noha vytáčí (pata je kolmo k soupeři), až do polohy těla t že stojíme k soupeři 
bokem, holeň pravé by měla být vodorovně se zemí a pata se dotýká hýždí, skrčenou nohou 
provádíme obloukový kop, po provedení kopu vracíme zpět k hýždím, stojná noha se vrací do 
výchozí pozice 
 
Kop používaný převážně na cíl před sebou, maximálně 45 stupňů stranou. 
Kop se provádí nártem - haisoku (sportovní zápas) nebo bříškem chodidla (koši)  
Noha se pohybuje po vnějším oblouku se současnou rotací boků. 
I zde platí maximální účinek při dopadu devadesáti stupňů. 
Cíl převážně hlava, záda. 
Kop lze použít jak k obraně, tak i k útoku. 
Kop provádíme jak přední nohou maemawaši geri, tak i zadní nohou. 
Nejoblíbenější kop v sportovním zápase- kumite . 
 
Chyby, které se nesmí vyskytovat: 

 Nedostatečné vytočení stojné nohy, kyčle jsou uzavřené 
 kop nataženou nohou, špatná práce kolena 
 špatné těžiště, příliš velký odklon, či záklon trupu 

 
 

Mawaši geri – veřejný zdroj 

 
 
 
GYAKU MAWAŠI GERI 
 
Podobný kop jako mawaši geri. 
Dráha kopu je po vnitřním oblouku. 
Kop se provádí bříškem chodidla koši. 
Cíl převážně hrudník, genitálie 

Gyaku mawaši geri – veřejný zdroj 
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JOKO GERI KEAGE 
 
Metodika nácviku : 
 
Tréninkový postoj kibadači 
rukama se držíme pásku (dobré pro posílení dolních končetin a lepší pro stabilitu, poněvadž 
nerozhazujeme rukama kolem sebe) 
přesouváme váhu na levou nohu, zvedáme pravé koleno vzhůru, před sebe. Pohyb chodidla 
směřuje od kolena stojné nohy, do strany až k soupeři (pomyslný pohyb kyvadla), 
pohled směřuje tam, kam povedeme kop, holeň se při provedení kopu dostává do vodorovné 
polohy se zemí, pata musí být výše než prsty, úderová plocho sokuto , po dokončení vracíme 
zpět do výchozí pozice - kibadači 
Pro správné provedení kopu nezapomeneme vytočit patu stojné nohy směrem k cíli kopu a 
hlavně nesmíme zapomenout na pohyb boků kyčle (vysunout) 
                        
Kop je používán na cíl , který stojí vedle nás – stranou. 
Kop se provádí malíkovou hranou nohy (sokuto) 
Dráha kopu je po oblouku (kyvný pohyb) se vzájemnou rotací boků. 
Cíl převážně břicho a genitálie. 
Kop lze použít jak k obraně tak i k útoku 
 
Chyby , které se nesmějí vyskytovat : 

 příliš velké předklánění nebo zaklánění trupu, při dopadu nohy odklon trupu od 
soupeře 

 prsty jsou výše než pata 
 Špatná práce boků 

 
 

 Joko geri keage – veřejný zdroj 
 
 
 
 
 
JOKO GERI KEKOMI 
 
Metodika nácviku: 
 
Tréninkový postoj kibadači 
rukama se držíme pásku obdobně jako u kopu Joko geri kekomi 
přesouváme váhu na levou nohu, zvedáme pravé koleno vzhůru před sebe. Pohyb  chodidla 
směřuje od kolena stojné nohy  do strany, ne však kyvadlovým pohybem, ale vždy po přímce 
až k soupeři, pohled směřuje tam, kam povedeme kop, holeň se při provedení kopu dostává do 
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vodorovné polohy se zemí, pata musí být  výš než prsty, úderová plocha kakato, po dokončení 
vracíme zpět do výchozí pozice - kibadači 
Pro správné provedení kopu nezapomeneme vytočit patu stojné nohy směrem k cíli kopu a 
hlavně nesmíme zapomenout na pohyb boků kyčle  (při dopadu vystrčit) 
                        
Kop je používán na cí , který stojí vedle nás – stranou. 
Kop se provádí patou - kakato 
Dráha kopu je přímka, se vzájemným propnutím boků. 
Cíl převážně břicho a genitálie, může být i hlava. 
Maximální účinnost kopu je při dopadu devadesáti stupňů. 
Kop lze použít jak k obraně, tak i k útoku 
 
Chyby, které se nesmějí vyskytovat: 

 příliš velké předklánění nebo zaklánění trupu, při dopadu nohy odklon trupu od 
soupeře 

 prsty jsou výše než pata 
 Špatná práce boků 

 
 

 Joko geri kekomi – veřejný zdroj 
 
 
MIKACUKI GERI 
 
Kop používaný převážně na cíl před sebou, maximálně 45 stupňů stranou. 
Kop se provádí vnitřní hranou nohy. 
Noha se pohybuje po vnitřním oblouku, na rozdíl od mawaši geri kop provádíme celou nohou. 
Kop je převážně používán jako kryt. 

Mikacuki geri – veřejný zdroj 
 
 
HIZA GERI – KOP KOLENEM 
 
Kop používaný převážně na cíl před sebou 
Kop se provádí kolenem. 
Cíl převážně na hrudník, genitálie. 
Kop je používán pro odražení útoku soupeře. 
Kop převážně provádíme zadní nohou, s větší drahou kopu roste i síla dopadu. 
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 Hiza geri – veřejný zdroj 
 
 
 

UŠIRO GERI – KOP VZAD 
 
Kop používaný převážně na cíl za námi. 
Kop lze provést silným trčením nebo kývnutím. 
Kop se provádí patou. 
I zde platí maximální účinek při dopadu devadesáti stupňů. 
Cíl převážně břicho, genitálie. 
Kop lze použít jak k obraně, tak i k útoku. 
Pří kopu vzad je nutné na soupeře vidět. 
 
 

 Uširo geri – veřejný zdroj 
 

 
TOBI GERI – KOPY VE VÝSKOKU 
 
Kop je používán na cil před sebou. 
Kop je používaný ve výskoku. 
Kombinuje základní kopy - příkladem mae tobi geri  
Cíl hlava břicho. 
Náročný na provedení. Není vhodný pro začátečníky. 

Příkladný kop mae tobi geri – veřejný zdroj 
FUMIKIRI (KOP SEKNUTÍM) 
 
Kop je používán na cíl jak před námi, za námi, ale i na cíl, který stojí vedle nás – stranou. 
Kop se provádí malíkovou hranou nohy (sokuto), patou. 
Dráha je přímka připomínající seknutí sekáčem. 
Cíl převážně dolní končetina a nárt. 
Vhodný pro sebeobranu po odejmutí zezadu. 
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FUMIKOMI (KOP DUPNUTÍM) 
 
Kop je používán na cíl jak před vámi, za vámi, tak i cíl, který stojí vedle nás – stranou. 
Kop se provádí malíkovou hranou nohy (sokuto), patou. 
Dráha je přímka - dupnutí. 
Cíl převážně dolní končetina a nárt. 
Vhodný pro sebeobranu po odejmutí zezadu 
 
 
KAKATO GERI 
 
Kop je používán na cil před sebou. 
Kop se provádí bříškem chodidla (koši), nebo patou. 
Noha se pohybuje po dráze popisující půlkruh od země co nejvýše a při dopadu na cíl je dráha  
přímka. Energie při dopadu je znásobená o gravitaci. 
Cíl převážně hlava, při použití v kombinaci s jiným kopem - záda. 
Kop lze provádět stejně dobře přední nohou i tak i zadní nohou. 

 

 
5. HARAI WAZA – technika podmetů 

 
harai waza  je v doslovném překladu technika podmetení. 
V Karate se převážně tato technika nepoužívá, ale přesto ji karate zná ve formě aši barai. 
Aši barai – podmetení  
Aši barai se provádí úderovou plochou nohy a to buď sokuto nebo haisoku, na kotník nohy 
soupeře. Cílem této techniky je pád soupeře, případné rozhození stability- těžiště  a následný 
útok jinou technikou (gyaku cuki) 
Více technik podmetů nalezneme v jiném Japonském bojovém umění a to v Judu. 
 
 

6. KARI WAZA – technika porazů 
 

Kari Waza – technika porazů , strženi. I u této techniky bohužel v karate platí, že se moc 
nevyužívá. Její rozmach spíše nalezneme opět v Judo. 
Ve sportovním zápase  - kumite bývá často trestána od rozhodčích, jako zakázaná technika. 
Proto se v tréninku moc neobjevuje. 
 
 

7. KAWAŠI WAZA – technika úhybů 
 

Kawaši waza – technika uhybů.  Tato technika slouží především úniku těla s dosahu 
soupeřova útoku bez využití jakéhokoliv krytu a co jen s nejmenším fyzickou námahou. 
Ve sportovním karate tato technika se objevuje jen zřídka. Světlou výjimkou bývají vrcholné 
zápasy kumite např. na mistrovství světa  
 Například v boxu tzv. duck-ing je využíván při každém zápasu a nácvik techniky úhybů je 
zde propracován k dokonalosti. 
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Technika se používá v okamžiku, kdy nelze již využít žádný kryt a je zapotřebí odrazit 
soupeřův útok. 
Příkladný techniky úhybů: 
Me soremi – uhýb těla vzad 
Při této technice se snažíme zaklonit co nejvíce vzad horní polovinu trupu. Nohy zůstávají 
v základním postoji. Neustále máme však oční kontakt se soupeřem a po úhybu navazuje 
protiútok. 
Mae kagami – úhyb těla vpřed 
Při této technice se snažíme naopak trup předklonit. Tahle technika potřebuje více nácviku 
z důvodu odblokování psychiky – tělo jde přímo proti útoku soupeře. 
Otošimi – potopení  
Tato technika využívá změny postoje a to pokrčením v kolenou, trup zůstává ve stejné poloze. 
I zde oči neustále sledují pohyb soupeře. 
Technika otošimi je známá i v boxu tzv. duck ing. 
Jokufurimi – úklon stranou 
Při této technice zůstává postoj ve stejné pozici. Pracuje zde převážně hlava popřípadě trup a 
to pohybem doleva,doprava. Technika je velmi rychlá a účinná při útoku na hlavu. 
Hinerihamni – posun s rotací trupu 
Při této technice se snažíme vyhnout útoku soupeře posunem zadní nohy  za účelem změny 
obranného postoje. Při této technice se velmi často používá i technika nagashi uke. 
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8. ZÁVĚR 
 

Ve své závěrečné práci jsem se pokusil popsat základní techniky nohou 
Kaši waza a jejich jednotlivé rozdělení.  
 U vybraných technik popsuji provedení a chyby při metodickém nácviku. 
Čerpal jsem z vlastních zkušeností dvacetiletého tréninku Karate. 
 
Touto cestou bych rád poděkoval svému již zesnulému mistrovi panu Ing. Fuchsovi 
6.DAN , pod jehož vedení jsem trénoval 17 let a který mě nenasměroval na cestu 
bojovníka karate.   
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