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1 CHARAKTERISTIKY VĚKOVÝCH SKUPIN 

Abychom byli schopni v trenérské práci naplňovat jednu z hlavních zásad tréninku dětí a 
mládeže – přizpůsobovat ho věku – je nezbytné podstatné zákonitosti dětství a dospívání znát. 
Jen tak lze trénink těchto věkových kategorií správně vést, sportovce vychovávat a rozvíjet. 

Děti nejsou „malí dospělí“, do dospělosti se vyvíjejí. 
Vývoj člověka neprobíhá stejnoměrně. Vždy v určitém časovém úseku několika let 

nastávají takové změny, že se určitá nová kvalita relativně začíná a na konci období se 
relativně její vývoj ukončuje. Tyto anatomicko-fyziologické a psychosociální zvláštnosti jsou 
v určitých věkových obdobích charakteristické pro všechny děti, mládež i dospělé. Mají tak 
vlastně povahu zákonitosti, které vymezují jednotlivá období vývoje. 

Pochopení vývojových zákonitostí má význam pro výběr talentů, umožňuje vyvarovat 
se zbytečných škod nevhodným zatěžováním rostoucího organismu. Současně umožní 
adekvátně stimulovat rozvoj těch kvalit, které se v daném věku mohou a mají rozvíjet. 
Charakteristiky období vývoje dovolují rozpoznat výraznější odlišnosti některých jedinců, 
které musejí být při individuálním přístupu brány v úvahu. 

 
Obecně přijímané rozdělení věku podle období vývoje rozlišuje (v rozmezí potenciální 

aktivní účasti ve sportu): 
 
věk předškolní (pueritia)   3-6 let 
věk školní mladší (postpueritia)  6-11 let 
věk školní starší (prepuberta a puberta) 11-15 let 
věk dorostový (adolescence)   15-18 (20) let 
věk dospělosti (preakmé)   20-30 let 
 

1.1 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (6-11 LET) 

- poddajná a nevyvinutá kostra, 
- malá výkonnost svalstva, růst pohybové výkonnosti, 
- plasticita centrálního nervového systému, rozvoj dynamiky nervových procesů, 
- rozdíly v motorice chlapců a dívek, 
- malá dynamicko-silová schopnost, rychlý rozvoj zejména rychlosti a obratnosti, 
- živelná, krátkodobě zaměřená pozornost, 
- silné citové procesy, 
- období konkrétního; abstraktní chápání je malé, 
- lavinovité osvojování nových vědomostí a dovedností, 
- rozvoj paměti a představivosti, 
- malá schopnost sebekritiky, 
- přechod od fantazie k realitě, 
- optimismus, aktivita, sugestibilita, zájem. 
 
Z hlediska trenérsko-pedagogického přístupu 

 
- zařazování pohybových her, 
- nejpříznivější období pro motorický vývoj a motorické učení, 
- všestrannost ve sportovní přípravě, 



5 z 36 
 

- nácvik techniky pohybových činností daného sportu, 
- důraz na rozvoj rychlosti, začátek rozvoje silových schopností, 
- rozvíjet stálost koncentrace a posilovat vůli, 
- přátelský, ale spravedlivý přístup. 
 
 

1.2 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (12-15 LET) 

- tělesné a duševní dozrávání, 
- růstové zrychlení, nerovnoměrný vývoj, 
- vznik disproporcí, 
- dýchací a oběhový aparát při zvýšených nárocích pracuje neekonomicky, 
- nejbouřlivější fáze vývoje motoriky, vzestup výkonnosti, 
- nové pohybové dovednosti jsou osvojovány velmi rychle, 
- individuální a sexuální rozdíly v motorice jsou značné, 
- možná diskoordinace, disharmonie, neohrabaná pohybová činnost, 
- lepší soustředěnost, 
- labilita a tvárnost centrálního nervového systému, 
- znaky logického a abstraktního myšlení, 
- vznik hlubokých intelektuálních zájmů, 
- nevyrovnanost a náladovost, 
- snaha o samostatnost, vlastní názor, 
- účast na společenském životě, 
- rozpor mezi tělesnou a sociální dospělostí, 
- silné potřeba napodobovat dospělé mimo okruh své rodiny, 
- snaha o kritické hodnocení. 

 
Z hlediska trenérsko-pedagogického přístupu 

 
- všestranný rozvoj osobnosti, 
- význam kolektivu, 
- správný osobní příklad a přístup, 
- přístup trenéra – přísnost, ale spravedlnost; taktnost, 
- nepřipustit zcela vyčerpávající zatížení, 
- možnost soustředěnějšího vytrvalostního tréninku, 
- podporovat i mimosportovní zájmy. 

 
 

1.3 DOROSTOVÝ VĚK (16-19 LET) 

- dokončování růstu a vývoje, 
- intenzivní a plynulé dozrávání, 
- anatomické disproporce vymizely, 
- silné svalstvo, 
- zmohutnění vnitřních orgánů, plný rozvoj a výkonnost srdce, plic, svalů atd., 
- disharmonie motoriky většinou vymizela, 
- sexuální rozdíly v motorice se zvětšují, 
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- pohyby nabývají typický individuální charakter, 
- vývoj síly, 
- období vrcholných výkonů a plného rozvoje všech pohybových schopností, 
- plný rozvoj logického a abstraktního myšlení, 
- rozlišování hlavních a vedlejších věcí, 
- ustálení zájmu a potřeb, 
- revolta vůči autoritám, snaha po sociální nezávislosti, 
- dotváří se individuální osobnost, 
- hledání specifického uplatnění, 
- usilování o vlastní názor. 

 
Z hlediska trenérsko-pedagogického přístupu 
 

- specializovaná sportovní příprava, 
- zdokonalování techniky a větší důraz na taktiku, 
- důraz na oblast silovou a vytrvalostní, 
- řízená příprava na sportovní soutěže (psychické stavy), 
- rozvoj schopnosti sebekritiky, 
- spojování osobních zájmů s celospolečenskými, 
- vedení k samostatnosti a odpovědnosti za svoje jednání, 
- důraz na aktivitu, tvořivost a nápaditost ve sportovní činnosti, 
- přístup trenéra: takt, tolerantnost, čestnost, spravedlnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Růstové křivky některých systémů organismu (Kučera 1985) 

organismus jako celek 
pohybový, oběhový a dýchací 
systém a objem krve 

 
 

lymfatické tkáně 

 
 
 

nervový a smyslový systém 

 

pohlavní systém 
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2 TEORIE PLÁNU TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 

Tréninková jednotka je základní celek, díky kterému se uskutečňují dlouhodobé 
tréninkové záměry (podle Choutky 1987). 
 
Tréninkovou jednotku v karatedó lze rozdělit: 

a) Podle způsobu absolvování tréninkového programu na: 
- skupinové tréninkové jednotky (cvičí všichni cvičenci pohromadě), 
- individuální tréninkové jednotky (cvičí cvičenec sám s trenérem), 
- smíšené tréninkové jednotky, 
- volná forma tréninkové jednotky (cvičí cvičenci samostatně bez trenéra) 

b) Podle zaměření hlavního tréninkového programu na: 
- kondiční tréninková jednotka, 
- technicko-taktická tréninková jednotka, 
- rychlostní, silová, vytrvalostní, obratnostní apod. 

 
 
Skladba tréninkové jednotky 
 

Při sestavování tréninkové jednotky by se mělo vycházet z určitých fyziologických, 
psychologických a pedagogických hledisek. 
 

Optimální časová délka tréninkové jednotky je taková, kdy je její obsah efektivně 
naplněn. Při správném sestavení je dostačující doba 90 min. Při vyšší intenzitě cvičení se 
délka zkracuje, naopak při nácviku a tím menší intenzitě cvičení je možné dobu prodloužit. 
V přípravném období je delší, a dosahuje délky až 120 min., v hlavním období je pouze 60 – 
90 min. Délka v přechodném období je cca 90 min. 
 
Cvičební jednotku dělíme na tři části: 

- přípravnou (zahrnuje úvodní a průpravnou část), 
- hlavní, 
- závěrečnou. 

 
 
Charakteristika a obsah jednotlivých cvičení 
 
Přípravná část: 
Seznámení studentů s náplní a úkoly ve cvičební jednotce. 

Tato část má za úkol připravit sportovce na plnění úkolů tréninkové jednotky a s tím 
spojené zatížení. Dále má za úkol zvýšení aktivity orgánů, nastartování metabolizmu, dýchání, 
krevního oběhu, CNS, připravenost podpůrně-pohybového aparátu… 
 Promyšlená a důkladná realizace rozcvičení v této části má kladný vliv na efektivitu 
hlavní části tréninkové jednotky, na průběh regenerace, zvyšování tělesné zdatnosti, 
optimalizaci psychické připravenosti a v neposlední řadě má také zdravotní aspekty (prevence 
zranění, opotřebování podpůrně-pohybového aparátu, onemocnění kardiovaskulárního 
aparátu) 
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Úvodní část: délka cca 10 minut. 
 Zaměření na rozehřátí organismu, navození radostné nálady. Není zde ještě 
koncentrace na výkon. Obsahem jsou pestrá, jednoduchá, emotivní cvičení, nevyžadující 
soustředění: 
 

- cvičení na místě (různé formy poskoků, obratů, podřepů a dřepů, unožování, 
výpadů apod.) 

- cvičení za pohybu (za chůze, klusu, běhu, různé formy poskoků, obratů, startů, 
cvalů, přeskoků náčiní a nářadí, pohyby končetin podobné úderům, sekům atd.) 

- cvičení herní – míčové („ragbíčko“, fotbálek s molitanovým míčem, basketbal 
apod.) 

- cvičení úpolové (drobné úpolové  hry) 
 
Průpravná část: délka cca 25 minut. 
Příprava cvičenců na plnění úkolů v hlavní části. 
 Zaměření na postupnou koncentraci na výkon a k navození optimálního stavu pro 
hlavní část cvičební jednotky a to pomocí všeobecně rozvíjejících a speciálních cvičení. 
 

a) Všeobecně rozvíjející cvičení: 
- aerobní cvičení se zapojením velkých svalových skupin s mírně se zvyšující 

intenzitou s cílem zvýšit krevní oběh a metabolismus, cirkulace krve, zvýšení 
teploty svalů a vnitřních orgánů (poskoky a obraty v bojovém postavení, 
přemísťování, úniky …), 

- posilovací - tonizace svalstva (eventuálně posílení) (různé formy odtlačování 
spolucvičence, přemísťování proti odporu, silově vedené techniky, izometrické 
přetahy, výdrže v krytech, úderech, nástupech na hody …), 

- uvolňovací (různé formy vytřásání končetin, poskoky na místě, vydýchání …), 
- protahovací s cílem připravit podpůrně pohybový aparát, aktivizovat  organizmus 

(CNS, analyzátory, tkáně). Strečink méně dráždivější, kratší výdrže v krajních 
polohách (strečink, postizometrie, dynamické protažení …) 

 
b) Speciální cvičení (dle vyspělosti cvičenců) - podobnost cvičení s obsahem hlavní části 

a ověření specifických pohybových stereotypů, které budou využity v následující 
činnosti - plynulá návaznost hlavní části: 
- různé formy úderů, kombinací a vykrývání v boxerských rukavicích, 
- různé formy podmetů (samostatně, ve dvojicích), 
- různé formy „rozkopání“ (samostatně, ve dvojicích proti sobě …), 
- kombinace všech krytů a úderů v délce min. 5 minut (na místě a pohybu do stran), 
- kopy v bojovém postoji v délce min. 5 minut a další, 
- různé formy nástupů na porazy, 
- jednoduché porazy (strčení vpřed, vzad, stranou, zachycení podkolení a poraz vzad 

…), 
- různé formy úniků z držení, 
- akrobacie. 

 
Hlavní část: délka cca 50 - 60 minut. 
Zaměření na nácvik a výcvik technik karate a zvyšování kondice. 
Hlavní část je složena ze cvičení, která jsou zařazována v následujícím pořadí: 

- koordinační cvičení (nácvik nové techniky karate), 
- technika a taktika (nácvik), 
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- rychlostní a rychlostně silová cvičení (opakování nacvičené techniky), 
- posilovací cvičení (rozvoj vytrvalosti technikami karatedó a speciálními 

vytrvalostními cviky), 
- zotavení pohybovou činností, protahovací cvičení. 

 
V jedné tréninkové jednotce se využívá jen určitého počtu z výše uvedených cvičení. U dětí 
cca do 10 let lze využít cvičení zaměřených na rozvoj „všech“ motorických schopností. S 
věkem a s rostoucí sportovní výkonností se počet redukuje. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Závěrečná část: délka cca 10 minut. 
Zaměření na přivedení organismu do klidného stavu. 
Obsahuje následující cvičení na uvolnění svalů a nervového napětí: 

- uvolňovací cvičení, 
- protažení zkrácených svalů a posílení oslabených svalů, 
- dechová cvičení (speciální dechová cvičení), 
- pedagogický závěr (zhodnocení cvičební jednotky, úkoly pro příští hodinu) 

 
 
Každá cvičební jednotka by však měla vždy obsahovat uvedené jednotlivé části. 
Nedoporučujeme z nejrůznějších důvodů (např. časových) některou část vynechat. Lépe je 
zařadit všechny, i když některé ve zkrácené formě. 
 
 

Vývojové změny výbušné síly dolních končetin ve věku 7-17 let – skok 
daleký z místa (Filatov 1966) 
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2.1 ÚVODNÍ ČÁST TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 

 
V úvodní části trenér nejdříve seznámí studenty karatedó s náplní a úkoly v dané 

tréninkové jednotce. Poté pomocí jednoduchých, emotivně laděných tělesných cvičení 
postupně připraví organismus cvičenců na zatížení. Tato cvičení by měla být jednoduchá, 
cvičenci již dobře zvládnutá. Vlastní cvičení by mělo být radostné, nevyžadující soustředění 
na výkon a tím udržující cvičence v pohybu. Při cvičení panuje uvolněná, radostná nálada. 
Rušná „zvuková kulisa“ patří k charakteru těchto cvičení. 

 
Intenzita cvičení se postupně zvyšuje. 
 
 Délka cvičení je cca 10 minut a závisí na kondiční úrovni cvičenců, na teplotě 
vzduchu a na míře zatížení v následující části. 
 Pozor – náhlé a rychlé zatížení organismu může být příčinou zranění a často snižuje 
účinnost cvičení v další části cvičební jednotky. 
 
Hlavní úkoly: 

- zahřátí a mírné zatížení organismu, 
- zvýšení tepové frekvence, mobilizace krevních zásob, rozšíření kapilár, zesílení 

ventilace plic, 
- zvýšení tělesné teploty, 
- navození radostné nálady 

 
 
Podle charakteru jsou úvodní cvičení rozdělena do čtyř skupin: 

- úvodní cvičení na místě, 
- úvodní cvičení za pohybu, 
- úvodní cvičení s míčem, 
- úvodní cvičení úpolová 

 
 

 
 
 
 
 

Tepová frekvence (TF) ve vztahu k intenzitě zatížení (P) u různých věkových 
skupin (Seliger a kol. 1975) 
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2.1.1 ÚVODNÍ CVIČENÍ NA MÍSTĚ 

Cvičení se zařazuje při velkém množství cvičenců a malém cvičebním prostoru. Tato 
forma cvičení umožní velmi rychlé zahřátí organismu, ale není optimální na navození 
radostné nálady. Nejčastěji je každé cvičení opakováno přibližně 10x. 

 
 Poskoky ze stoje spojného do stoje rozkročného se současným vzpažením. 
 Poskoky ze stoje výkročného pravou do stoje výkročného levou se současným 

vzpaženým pravé a zapažením levé. Přeskoky snožmo vpřed, stranou, vzad. 
 Výskoky snožmo se současným zanožením a záklonem trupu a dotyku prsty rukou pat 

chodidel. 
 Výskoky snožmo se zanožením a dotyk patami hýždě. 
 Výskoky snožmo s přednožením a zanožením nohou (střídavě levou a pravou). 
 Výskoky snožmo s přitažením kolen ve výskoku k bradě. 
 Výskoky snožmo s dotykem plosek chodidel k sobě. 
 Výskoky snožmo s dotykem plosek chodidel k sobě. Dotyk chodidel je proveden ve 

výskoku. 
 Výskoky snožmo s překřížením chodidel ve výskoku vpravo a vlevo. 
 Výskoky roznožmo se současným předklonem trupu a dotyku prsty rukou prstů 

chodidel. 
 Výdrž 2 minuty v hlubokém širokém stoji rozkročném, paže předpaženy. 
 Dvojice. Přeskoky rozkročmo. Prvý cvičenec hluboký předklon, dlaně opřít o kolena, 

„koza“ – druhý přeskoky rozkročmo. 
 Dvojice. Přeskoky snožmo. Prvý klek skrčmo, hlava na zem „hříbek“, druhý přeskoky 

snožmo. 
 Dvojice. Přeskoky snožmo. Prvý leh na břicho, paže upažit povýš, nohy roznožit. 

Druhý přeskoky snožmo přes natažené nohy prvého. 
 

2.1.2 ÚVODNÍ CVIČENÍ ZA POHYBU 

Cvičení jsou obměnou cvičení předchozích, tj. cvičení na místě. Jsou doporučovány 
opět u velkého počtu cvičenců. Oproti předchozí skupině vyžadují větší cvičební prostor. 
Svým zatížením velmi rychle zahřejí organismus cvičenců, nejsou však emotivní a proto 
výrazně nenavozují radostnou náladu. Nejčastěji jde o cvičení typu chůze, klus, běh. 

 
 Na místě 5x výskok snožmo, kolena na hrudník – sprint vpřed do 1/3 tělocvičny. 
 Na místě 5x výskok s přednožením vpřed – sprint do 1/3 tělocvičny. 
 Na místě 5x výskok s přednožením roznožmo obounož vpřed – sprint vpřed od 1/3 

tělocvičny. 
 Na místě 5x výskok se zanožením – sprint do 1/3 tělocvičny. 
 Za chůze přejít do hlubokého dřepu. 
 Za chůze střídavě přednožit povýš k předpažené paži. 
 Za chůze střídavě přednožit povýš za současného posunu chodidla stojné nohy vpřed 

nebo vzad, tzv. „kankán“. 
 Za poklusu do ½ tělocvičny zvedání kolen vzhůru „skipping“ – druhá ½ prudké, 

rychlé „dupání“ na špičkách chodidel, trup je v předklonu, paže a horní část trupu je 
uvolněna. 
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 Za poklusu zakopávání chodidel. 
 Za poklusu přejít do poskoků snožmo vpřed. 
 Za poklusu přejít do poskoků snožmo šikmo vpřed. 
 Za poklusu přejít do dřepu s výskokem oporem o paže, tzv. „žabáky“. 
 Poklus v mírném dřepu (podřepu). 
 Za poklusu na povel otáčení vpravo a vlevo. 
 Za poklusu na povel prudký start a sprint 20 metrů. 
 Za pokusu na povel dotyk rukou země a sprint 10 metrů. 
 Dvojice čelem k sobě. V kruhu cval stranou. 
 Sprint do 1/3 tělocvičny – obrat výskokem o 360° vpravo, dále sprint do 2/3 

tělocvičny – obrat výskokem o 360° vlevo a sprint do cíle. 
 Běh na délku tělocvičny „potichu“ po špičkách. 
 Sprint do poloviny tělocvičny – obrat o 180° a běh pozadu. 
 Za poklusu výskok na žebřiny a „přeskok“ na vedlejší žebřinu. 
 Za poklusu na povel obrat o 180° a pokračovat v poklusu. 
 Za poklusu na povel dotyk podlahy a obrat na 180°a pokračovat v poklusu. 
 Cval stranou čelem do kruhu. 
 Běh do ½ tělocvičny  - obrat a běh zpět 1/3 délky tělocvičny – obrat a běh vpřed 2/3 

tělocvičny atd. 
 Dvojice – „trakař“. Prvý cvičí vzpor ležmo, druhý uchopí prvého za kotníky nohou, 

tzv. „trakař“ a jede po rukou na délku tělocvičny. 
 Dvojice. Nošení spolucvičence. Prvý cvičící vezme druhého na svá záda a poklusem 

ho nese kolem tělocvičny. 
 Zástup. „Slalom“. Poslední v zástupu vybíhá vpřed okolo stojících cvičenců a staví se 

před prvého – vybíhá další „poslední“ a staví se opět před prvého. 
 Zástup. Přeskoky snožmo. Prvý leh na břicho před zástup, druhý přeskok snožmo 

ležícího a leh na břicho. Třetí přeskok snožmo 2x, tj. prvého a druhého – leh na břicho 
atd. 

 
 
 

2.1.3 ÚVODNÍ CVIČENÍ HERNÍ S MÍČEM 

Cvičení velmi dobře provedou zahřátí organismu a současně navozují radostnou 
náladu. Předpokladem je však dobrá znalost použitých herních cvičení. Studenti se na tento 
typ rozcvičení těší a často ho upřednostňují před ostatními formami. Pozor, u těchto herních 
cvičení může docházet k jejich nechtěnému prodloužení na úkor ostatních částí tréninkové 
jednotky. 

V úpolových tělocvičnách není často možné, z bezpečnostních důvodů, hrát míčové 
hry se standardním míčem (zrcadla, nástěnky…). Z těchto důvodů se doporučuje pro některá 
herní cvičení použít např. molitanový míč či jinak podobně upravený míč. 
 
 
Basketbal na jeden koš 

Dvě družstva. Hraje se podle pravidel basketbalu. Každé družstvo má po 3 až 4 
hráčích. Začíná útočit to družstvo, které vyhraje míč „rozskokem“. V okamžiku dosažení koše 
začíná útočit druhé družstvo. Vyhrává družstvo, které získá nejvyšší počet košů. 
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Fotbal na 3 branky 
Tři družstva a tři branky. Každé družstvo má po 3 až 4 hráčích a hraje za sebe. Všichni 

se snaží dát svým soupeřům branku a současně zabránit vsítění gólu do své branky. Vítězí 
družstvo, které obdrží nejnižší počet branek. 

 
Fotbal na 2 branky 

Dvě družstva po pěti hráčích a jednom brankáři. Hraje se podle pravidel fotbalu. 
Brankář však nesmí chytat míč rukama. Vítězí to družstvo, které dá soupeři nejvíce branek. 
 
Fotbal na 2 branky 

Dvě družstva po pěti hráčích bez brankáře. Všichni hráči začínají ze sedu na zemi a 
pohybují se pomocí paží a nohou ve vzporu ležmo vzadu. Míče se dotýkají pouze chodidly. 
Při přihrávkách, střelbě či pohybu musí být minimálně jedna paže a jedna noha stále opřena o 
podložku. V průběhu pohybu mohou přejít do vzporu ležmo vpředu. Hráči se nesmí během 
hry postavit, mohou si však sednout či lehnout na břicho. Vítězí to družstvo, které dá soupeři 
více branek. 
 

2.1.4 ÚVODNÍ CVIČENÍ HERNÍ ÚPOLOVÁ 

Cvičení velmi dobře rozehřívají organismus cvičenců, navozují radostnou a uvolněnou 
náladu a současně připravují cvičence na pocit vítěze a poraženého a schopnosti přijmout 
porážku. 

Jde převážně o tělesná cvičení, při kterých cvičenci (nejčastěji dvojice cvičenců) sobě 
navzájem usilují o překonání odporu. Tato cvičení mají vysokou fyziologickou hodnotu a 
v systému přípravy karatedó zaujímají samostatné a specifické postavení a nedají se nahradit 
jinými cvičeními. Z těchto důvodů se doporučuje jejich pravidelné zařazování do tréninku 
karatedó. 

 
Cvičení ve dvojicích 

 Oba cvičenci jsou vkleče čelem k sobě a drží se vzájemně za ramena. Na povel 
začínají spolu zápasit ve stylu řecko-římském, kdy se snaží jeden druhého povalit na 
lopatky. 

 Jeden ze cvičenců leží na břiše, druhý se ho na povel snaží přetočit na záda. Není 
povoleno lámání vazu, prstů, zápěstí a kotníků. 

 Jeden ze cvičenců leží na zádech, druhý mu nasadí techniku držení (bez páčení 
končetin) a snaží se ho v té poloze udržet po stanovenou dobu. 

 Jeden ze cvičenců leží na zádech, druhý ve vzporu klečmo za jeho hlavou se ho snaží 
zalehnout a uchopit technikou držení (kamišiho gatame). Ležící cvičenec se opírá 
rukama nadhmatem o ramena atakujícího cvičence, přičemž odsunem těla a 
odstrčením paží se snaží vyhnout zalehnutí, přitom stále musí setrvávat na zádech 
(zpravidla se toto cvičení provádí po délce nebo šířce tělocvičny). 

 Jeden ze dvojice leží na zádech v obranné poloze, druhý stojí před ležícím 
spolucvičencem a snaží se dostat k jeho boku a dotknout se ho nohou, přičemž různě 
mění směry a snaží se klamat tělem. Ležící se nezvedá, ale vleže se točí tak, aby 
útočníka blokoval nohama. 

 Cvičenci v kleče čelem k sobě, jeden z nich drží plný míč. Na povel se každý snaží pro 
sebe získat do svého držení plný míč. 
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 Jeden cvičenec klečí mezi nohama druhého, na zádech ležícího spolucvičence, jenž 
dolními končetinami sevře okolo pasu (sevření nesmí být bolestivé). Klečící cvičenec 
se snaží vyprostit ze sevření. 

 Oba cvičenci stojí čelem k sobě. Prvý z dvojice (útočník) se snaží uchopit druhého za 
nohy a povalit ho na zem. Druhý se snaží zachovat stabilitu a udržet se ve stoje. 

 Prvý z dvojice klečí na patách s předpaženými pokrčenými pažemi na šíři ramen 
s dlaněmi k sobě. Druhý cvičenec je ve vzporu klečmo s předkloněnou hlavou, kterou 
se snaží nečekaně zaklonit (zvednout). Prvý se snaží tlesknutím lehce dotknout jeho 
zvedající se hlavy. 

 Obránce leží bezvládně na zádech bez jakéhokoli svalového napětí na jednom konci 
tělocvičny. Útočník se ho snaží přemístit na druhou stranou tělocvičny ve stanoveném 
časovém limitu. Není povoleno tahat ležícího po zemi. Obměnou je zapojení dalšího 
pomocníka, maximálně tří pomocníků. 

 Oba cvičenci v toporném vzporu ležmo hlavami proti sobě pravou dlaň položenou 
mezi dlaněmi protivníka. Oba cvičenci usilují se navzájem přetlačit ramenem za 
určenou linii. 

 Oba cvičenci v toporném vzporu ležmo hlavami proti sobě. Oba cvičící usilují 
navzájem podtrhnout svému soupeři paži, a to za předloktí či zápěstí, tím mi porušit 
opru a donutit ho ke změně polohy (leh na předloktí, na břicho). 

 Bočný postoj (kiba dači) pravými chodidly k sobě, chodidla obou cvičenců jsou v ose, 
obličejem k sobě, oba se drží vzájemně za ruce. Oba cvičící usilují tlakem na 
soupeřovu paži do všech směrů se navzájem vychýlit ze svého postavení. 

 Soupeři stojí za sebou ve svém bojovém postoji. Přední cvičenec se snaží udržet 
bojový postoj (trup svisle, správné držení paží), zadní cvičící se rukama opře o boky 
soupeře a snaží se jej přetlačit vpřed na druhou stranu tělocvičny. Nesmí se předklánět. 

 Soupeři jsou v levém bojovém postoji, jejich pravdaže je opřena o soupeřovo rameno. 
Oba cvičící se snaží navzájem přetlačit. Nesmí se však předklánět. 

 Cvičenci stojí na pravé noze čelem k sobě, uchopí si vzájemně pravou rukou 
soupeřovu přednoženou levou nohu za kotník a drží se vzájemně levou rukou. Oba 
cvičící usilují se navzájem vychýlit ze svého postavení. 

 Cvičenci stojí na pravé noze, svoji levou nohu skrčí zánožmo a uchopí ji levou rukou 
za nárt a drží se vzájemně svojí pravou rukou. Oba cvičící usilují se navzájem vychýlit 
ze svého postavení. 

 Cvičenci v levém bojovém postoji proti sobě, úchop vzájemně za obě ruce. Oba 
cvičící usilují přetáhnout soupeře na svoji stranu. Nesmí se předklánět. 

 Cvičenci v levém bojovém postoji, zády k sobě, obě paže mají v zapažení a uchopí se 
vzájemně za ruce. Oba cvičící usilují přetáhnout soupeře na svoji stranu. Nesmí se 
však předklánět. 

 Obránce v mírném stoji rozkročném. Útočník se ze svého bojového postoje snaží 
otočením o 180° dotknout svojí hýždí obráncových boků. Ten se „brání“ posunem 
zadního chodidla vně. Chodidlo přední nohy zůstává na místě, pouze se otáčí (tai 
sabaki). 

 Cvičenci v širším sedu roznožném, zády k sobě, vzájemně propojeny skrčenými 
pažemi v loktech. Oba cvičící se snaží přetáhnout soupeře svým směrem, vychýlit jej 
případně až do lehu stranou. 

 Cvičenci v levém bojovém postoji proti sobě, v předpažených pažích drží plný míč. 
Oba cvičící usilují „vytáhnout“ soupeři míč z rukou. Nesmí se předklánět. Pohyb 
začíná vždy z boků. 



15 z 36 
 

 Cvičenci v levém bojovém postoji proti sobě, obránce drží plný míč u těla. 
Nepředklání se. Útočník usiluje o odebrání míče soupeři rychlým přemístěním, 
zachycení míče a přemístěním vzad. Nesmí se předklánět. Oba cvičící se pohybují 
v bojovém postoji stále čele k sobě. 

 Cvičenci v levém bojovém postoji čelem proti sobě ve vymezeném prostoru (jeden díl 
žíněnky). Oba cvičící usilují přetlačením, úchopem, odtlačením, vynesením přemístit 
svého soupeře mimo vymezený prostor. Oba se snaží důsledně zachovat vzpřímené 
držení horní části trupu. Je zakázáno vnést nebezpečné techniky na obličej a další 
citlivé části těla soupeře. 

 Cvičenci v kleku obounož, zády k sobě, chodidla se vzájemně dotýkají. Ve vzpažení 
mírně vzad se uchopí vzájemně za ruce. Oba cvičící usilují přetáhnout svého soupeře 
svým předklonem na svá záda. 

 Cvičenci v kleku únožném vedle sebe, čely ve stejném směru, napnuté nohy chodidly 
k sobě, vzájemně se drží pravou resp. Levou rukou. Oba cvičící usilují svého soupeře 
přetáhnout na svoji stranu, případně ho „ vytáhnout“ z kleku do stoje. 

 Cvičenci v širším sedu roznožném, zády k sobě, vzájemně propojeny skrčenými 
pažemi v loktech. Oba cvičenci usilují přetáhnout soupeře svým směrem vychýlit jej 
případně až do lehu stranou. 

 Cvičenci v širším sedu roznožném, čelem k sobě vzájemná opora chodidly. Úchop 
vzájemně za obě ruce. Oba cvičící usilují tahem donutit soupeře k hlubokému 
předklonu. 

 Oba cvičenci leží v protisměrném lehu na zádech hlavou k sobě, navzájem se dotýkají 
rameny, hlavy mají vzájemně položeny na ramena svých soupeřů a drží se za ruce 
v předpažení. Oba cvičící usilují přetlačením soupeřovy paže připažit. 

 Oba cvičenci leží v protisměrném lehu na zádech, těsně u sebe a dotýkají se ramenem 
hýždě soupeře. Přednoží pravou a vzájemně se „zaklesnou“ v podkolení. Oba cvičící 
usilují přinožením své nohy převrátit soupeře do kotoulu vzad. 

 Oba cvičenci se ve svém bojovém postoji, opírají se zády k sobě a paže mají volně 
„zaklesnuté“ v loktech Oba cvičící usilují přetlačit svého soupeře. 

 Oba cvičenci jsou ve svém bojovém postoji, předpaží a v rukou úchopem obouruč drží 
navzájem plný míč. Oba cvičící usilují přetlačit soupeře svým směrem. Stále 
zachovávají bojový postoj. Nepředklání se. 

 Oba cvičenci v sedu pokrčmo, zády k sobě, ruce opírají o podložku, nohy mírně 
pokrčené. Oba cvičící usilují odtlačit svého soupeře co nejdále od místa zahájení 
cvičení. 

 Oba cvičenci v sedu čelem k sobě, nohy zvednuty v skrčení přednožmo a vzájemně se 
dotýkají chodidly, ruce se opírají o zem. Oba cvičenci usilují trčením svých nohou 
odtlačit chodidla soupeře a vychýlit jej do „kolébky“ (kotoul vzad). 

 Oba cvičenci v sedu pokrčmo čelem k sobě, uprostřed mezi nimi plný míč, rukama se 
opírají vzadu. Oba cvičenci usilují chodidly zatlačit míč do pole protivníka. 

 Oba cvičenci v protisměrném lehu na zádech těsně u sebe, paže podél trupu. Vzájemně 
se uchopí pravou rukou za pravé soupeřovo rameno. Oba cvičenci usilují o přechod do 
sedu a zároveň zabraňují soupeři tlakem na jeho rameno v pohybu do sedu. 

 Obránce je ve vzporu klečmo (zápasový poklek „parter“), útočník v kleku jednonož po 
jeho levé straně usiluje o přetočení obránce pomocí uchopení, tahu, tlaku, pak do lehu 
na zádech. Nejsou povoleny údery, kopy, tlaky na bolestivá místa. 

 Obránce je v lehu na břiše oporou o předloktí skrčených paží. Útočník v kleku 
obounož zprava či zleva čelem k ležícímu soupeři usiluje o přetočení obránce na záda 
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(lopatky) a to pomocí uchopení, tahu, tlaku, pák. Nejsou povoleny údery, kopy, tlaky 
na bolestivá místa. 

 
Čtveřice 

 Soupeří dvojice proti dvojici. Ve dvojici prvý uchopí druhého za nohy nad kotníky, 
který se opírá o podložku rukama a pohybuje se po dlaních v toporném vzporu ležmo 
jako „trakař“ proti druhé dvojici. Obě dvojice cvičících usilují navzájem zabránit 
svému soupeři v proniknutí na jeho stranu. 

 Dvojice utvoří tzv. „trakař“. Cvičenec pohybující se jako „trakař“ usiluje o podtržení 
paže svému soupeři z druhé dvojice. 

 Cvičenci v levém bojovém postoji proti sobě, úchop vzájemně za obě ruce. Jejich 
spolucvičenci stojí za nimi a drží předního spolucvičence za boky. Oba spolucvičenci 
usilují přetáhnout své dva soupeře na svoji stranu. Nesmí se předklánět. 

 
Cvičení ve dvojstupu 

 První řada cvičenců má velké „lapy“, utvoří semknutý dvojstup s rameny 
namáčknutými k sobě a vyčkává. Na povel se protivníci snaží proniknout (minimální 
rozběh) mezi oběma zástupy na konec. Průnik začíná krátkým rozběhem a nárazem 
cvičence do první řady. 

 
Utkání dvou družstev se stejným počtem cvičenců 

 Cvičební plocha rozdělena na tři pásy. Ve středním pásu dvojice cvičenců zaujmou 
bojový postoj, uchopí se za paže a čekají na povel. Oba cvičenci usilují o vytlačení, 
přetlačení svého soupeře zpět do svého pásu (prostoru svého družstva). Nejsou 
povoleny údery, kopy, tlaky na bolestivá místa. 

 Každé družstvo má 4 členy. Prvé „obsadí“ žíněnku, nejlépe v kleku, sedu a pevně se 
navzájem drží. Druhé družstvo se snaží „uchopit“ některého člena prvého družstva ze 
žíněnky a přetáhnout jej mimo žíněnku. Vytlačení hráči se již dalšího boje neúčastní. 
Vítězí družstvo, které přetáhlo v určeném čase více soupeřů ze žíněnky. 

 Každé družstvo má 6 členů. Hráč prvého družstva utvoří kruh, stojí zády do středu a 
mohou se vzájemně držet za lokty, ruce apod. Druhé družstvo usiluje o proniknutí 
dovnitř kruhu a to samostatně, nebo současně z různých míst. Vítězí družstvo, které 
má v určeném čase více svých členů v kruhu. Nejsou povoleny údery, kopy, tlaky na 
bolestivá a citlivá místa. 

 Prvé družstvo složené z poloviny cvičenců jsou obránci a tvoří „zeď“ uprostřed 
tělocvičny. Mohou se držet za paže, ruce apod. Druhé družstvo usiluje proniknout 
družstvem soupeřů na druhou stranu území a to samostatně v časovém rozmezí 20 
vteřin. Poté se vystřídají úlohy. Vítězí družstvo s větším počtem proniklých cvičenců. 
Nejsou povoleny údery, kopy, tlaky na bolestivá a citlivá místa. 

 Družstva leží na svých startovních čarách (kratší strana tělocvičny) na břiše, nohama 
k sobě. Na povel vybíhají řady proti sobě s cíle vyměnit si co nejrychleji svoje místa. 
Přebíhající družstva si však vzájemně brání v přeběhnutí. Cvičenci své soupeře mohou 
přidržet, uchopit, zastoupit cestu apod. Nejsou však povoleny údery, kopy, tlaky na 
bolestivá místa. Vyhrává družstvo, které stojí první v klidu na původním stanovišti 
soupeře. Obměna: 4 družstva se stejným počtem cvičenců ležící v rozích tělocvičny ve 
stejné vzdálenosti od středu tělocvičny. 

 Družstva je potřeba od sebe barevně odlišit. Družstva stojí v řadě na svých startovních 
čarách (kratší strana tělocvičny) čely ke středu tělocvičny, kde je položeno 5 plných 
míčů. Na povel vybíhají cvičenci k míčům a usilují o jejich získání a položení na 
soupeřovu stranu. Cvičenci své soupeře mohou přidržet, uchopit, zastoupit cestu apod. 
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Nejsou povoleny údery, kopy, tlaky na bolestivá místa. Vyhrává družstvo, které 
přemístí nejvyšší počet plných míčů na stanoviště soupeře. 

 

2.2 PRŮPRAVNÁ ČÁST TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 

V průpravné části se připravují studenti karatedó na plnění úkolů v hlavní části. K tomu 
se zpravidla používá dvou forem cvičení: 

- všeobecně rozvíjejících cvičení,  
- speciálních cvičení. 

 
Obě formy cvičení postupně připravují cvičence na zvládnutí úkolů v hlavní části, tj. 

koncentraci na výkon a bezprostřední připravení organismu na zatížení. Obě formy spolu úzce 
souvisí a často se prolínají, takže někteří učitelé je ani v přípravě nerozlišují. 
 Jsou k tomu používány cvičení, která jsou studenty již částečně zvládnuta (byla již 
probírána) a budou následně v hlavní části jednotky dále rozvíjena. Takto jsou pak 
procvičovány techniky, které by bylo jinak nutné zařazovat do hlavní části tréninkové 
jednotky a je tím tak „ušetřen“ čas pro další výcvik. Doporučujeme tedy zaměřit a vybrat 
taková cvičení, která souvisí s náplní hlavní části hodiny. Například při zaměření hlavní části 
tréninkové jednotky na sebeobranu (obranu proti noži) jsou i průpravná cvičení již konána 
s nožem. 
 
Délka cvičení v průpravné části je cca 25 minut. 
 
Hlavní úkoly: 

- procvičování speciálních pohybových dovedností (studentem již zvládnutých), 
- dosažení optimálních reakčních schopností, 
- dosažení optimálního stavu dráždivosti nervové soustavy, 
- vytvoření optimální tréninkové připravenosti. 

Bude-li hlavní část tréninkové jednotky zaměřena na nácvik techniky, je nutné snížit intenzitu 
cvičení tak, aby nedošlo k únavě centrální nervové soustavy a tím ke snížení úrovně 
koordinace. 
 

2.2.1 VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ CVIČENÍ 

Následující cvičení zajišťuje rozvoj vnitřních orgánů a současně i posílení a tím zahřátí 
svalových skupin, které budou zatěžovány v hlavní části tréninkové jednotky. 

 
Zároveň urychlují technické zdokonalování v jednotlivých oblastech rozvoje. 
 
Při cvičení je již trenérem požadována postupná koncentrace na výkon. Jde převážně o 

cvičení, která byla studenty již nacvičována a jsou částečně, v některých svých uzlových 
bodech, zvládnuta. 

Podle účinnosti a zaměření jsou všeobecně rozvíjející cvičení rozdělena do čtyř 
následujících skupin: cvičení na rozvoj vnitřních orgánů, cvičení posilovací, cvičení 
uvolňovací a cvičení protahovací. 

 
Cvičení na rozvoj vnitřních orgánů 

Cvičení jsou vedena v rychlém sledu a tím rozvíjí kardiovaskulární systém cvičence. 
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Pády 

Průpravná cvičení zaměřená na pádové techniky je nutno provádět bez kladení odporu 
cvičence, který bude následně provádět pády. 

 
 Gymnastický kotoul 
a) ze stoje na rukou přejít gymnastickým kotoulem plavmo do širokého stoje 

rozkročného 
b) gymnastický kotoul vzad do širokého stoje rozkročného. 
c) gymnastický kotoul vzad přes rameno s „kolébkou“. 

 
 Pád vpřed na předloktí 

Obránce je v mírném stoji rozkročném. Útočník uchopí obránce ze zadu za nohy v podkolení 
a strčí do něj lehce ramenem tak, že padá vpřed na ruce (předloktí). 

 
 Pád vpřed na předloktí z lavičky 

Cvičenec se postaví na lavičku (gymnastickou, židli apod.), prsty nohou se zapře o její kraj a 
volným pádem vpřed dopadá na dlaně a předloktí. 

 
 Pád vpřed na předloktí a s podtržením 

Obránce je v mírném stoji rozkročném. Útočník uchopí obránce ze zadu za kotníky a lehce je 
podtrhne k sobě. Obránce padá vpřed na předloktí. 

 
 Pád vpřed na předloktí po rotaci 

Cvičenec ze vzpřímeného postoje provede volný pád vzad s rotací těla o 180°v průběhu pádu 
a dopadne na dlaně a předloktí. 

 
 Pád vpřed po otočení 

Cvičenec ze vzpřímeného stoje (mírně rozkročmo) otočí horní polovinu těla vzad, aniž by 
přemístil chodidla a provádí pád kotoulem přes paži vpřed. 

 
 Pád vpřed přes tyč 

Dvojice. Jeden ze dvojice cvičenců drží dlouhou tyč (z pevného materiálu) opřenou jedním 
koncem o své rameno a druhým o zem. Druhý cvičenec tyč uchopí jednoruč nadhmatem a 
provádí přes ní pád vpřed přes pravé rameno, s dopadem na bok a ztlumením nárazu úhozem 
volnou paží o zem. 
 

 Pád vpřed přes překážku 
Dvojice. Jeden ze dvojice cvičenců je ve vzporu klečmo, druhý stojí po jeho pravém boku, 
pravou rukou nadhmatem uchopí jeho opasek a provádí přes pravé rameno pád vpřed, 
s dopadem na bok a ztlumením nárazu úhozem volnou paží o zem. 
Obměna: Místo úchopu opasku se cvičenec opře předloktím o překážku bez jakéhokoli 
úchopu. 
 

 Pád vpřed s dopomocí 
Dvojice. První cvičenec stojí pevně ve vzpřímené poloze, druhý ho uchopí pravou rukou za 
ruku (nebo klopu kimona), odrazí se a provádí přes pravé rameno pád vpřed s dopadem na 
bok a ztlumením nárazu úhozem volnou paží o zem. 
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 Pád vpřed přes překážku 
Trojice. První cvičenec dělá překážku (vzpor klečmo), druhý stojí u třetího a tlačí ho 
(strká)různými směry přes překážku. Třetí provádí různé formy pádů podle směru strčení. Po 
každém pádu se ihned postaví a „čeká“ na další strčení. 
 

 Pád vpřed s pažemi na hrudi 
Cvičenec je v mírném stoji rozkročném. Z klidové polohy provádí pád kotoulem vpřed přes 
rameno s pažemi zkřižmo na hrudí s důraznou prací praží při dopadu.  
  

 Pád vpřed s pažemi na hrudi 
Cvičenec je v mírném stoji rozkročném. Z klidové polohy provádí pád kotoulem vpřed přes 
rameno s pažemi zkřižmo na hrudi. Při dopadu nechává stále paže v poloze na hrudi. Provádí 
tedy pád bez použití paží. 
 

 Pád vpřed po strčení 
Dvojice. Prvý ze dvojice cvičenců se pohybuje směrem vpřed, druhý ho zezadu prudce strčí 
tak, že ho přinutí provést pád kotoulem vpřed. Obměna pro pokročilejší: cvičenec stojící za 
zády padajícího při strčení mu zároveň podráží nohy.  
 

 Pád vzad po strčení 
Dvojice. Prvý ze dvojice cvičenců ustupuje před druhým vzad, který ho ze předu prudce strčí 
tak, že ho přinutí provést pád kotoulem vzad. 
 

  Pád vpřed tahem za paži 
Zástup. Jeden ze cvičenců klečí na levém koleni, ostatní cvičenci k němu postupně přibíhají 
s předpaženou pravou paží. Klečící cvičenec každého uchopí levou rukou za jeho rukáv nebo 
zápěstí pravé paže, pravou klopu nebo za podpaží. Tahem obou paží se přivede do pádu 
kotoulem vpřed přes pravou paži. 
 

 Pád vpřed tlakem na šíji 
Dvojice. Obránce je ve stoji výkročném pravou nohou. Útočník útočí naběhnutím na obránce, 
který levou rukou uchopí útočníkovu pravou paži a pravou dlaň přiloží na jeho šíji. Současně 
s vychýlením útočníka vpřed vykoná obrat na pravé noze (90-180°) vlevo a donutí ho provést 
pád kotoulem vpřed. 
 

 Pád vpřed přes překážku 
Prvý ze dvojice cvičenců udělá překážku, druhý přes ní udělá pád vpřed a ihned sám provede 
stejnou překážku. Následuje pád prvého. Oba postupně zvyšují výšku překážky a zrychlují 
střídání se v pádových technikách. 
 

 Pád vpřed po přeskoku roznožmo 
Dvojice. Prvý cvičenec utvoří hlubokým předklonem tzv. „kozu“, druhý přes něj provede 
přeskok roznožmo a ihned po doskoku provádí pád kotoulem vpřed. 
 

 Pád vpřed po skoku plavmo 
Dvojice. Prvý cvičenec utvoří hlubokým předklonem tzv. „kozu“, druhý přes ni provede pád 
vpřed. Postupným narovnáváním prvého se zvyšuje překážka s tím obtížnost cviku (pádu). 
 

 Pádová kolébka 
Cvičenec z kleku jednonož provádí tzv. „kolébku“ s opětovným vrácením do původního kleku. 
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 Pádová kolébka s otočením o 180° 

Cvičenec z kleku jednonož provádí tzv. „kolébku“ s opětovným vrácením do původního kleku 
a následným otočením se o 180°, aniž by přemístil chodidla. 
 

 Skulení vzad 
Cvičenec z kleku na pravém koleni provádí opakované skulení vzad a dotekem nohou 
podložky za svým levým ramenem. Poté v opačném kleku za pravým ramenem. 
 

 Skulení vzad za chůze vzad 
Za chůze vzad provádí cvičenec pád kotoulem vzad (bez nebo s úhozem paží o podložku). 
Cvičenec postupně zvyšuje rychlost chůze vzad až s přechodem do běhu.  
 

 Pád vzad po otočení 
Cvičenec se při běhu vpřed prudce otočí o 180°a provede pád kotoulem vzad bez úhozu paží. 
 

 Salto vzad 
Cvičenec ze stoje výkročného se předkloní a provede salto vpřed s dopadem na celou plochu 
zad se současným úhozem pažemi o zem, kterým ztlumí náraz těla o podložku.   
 

 Pád vzad přes překážku 
Dvojice. Prvý z dvojice cvičenců je ve vzporu klečmo na předloktích, druhý stojí u jeho boku, 
zády k němu. Pozvolným sednutím za jeho tělo plynule přejde po pádu vzad s dopadem na 
záda a ztlumením nárazu úhozem paží o zem. 
 

 Pád vzad z kleku na patách 
Dvojice. Oba cvičenci v sedu skrčmo na patách čelem proti sobě ve vzdálenosti od sebe na 
předpažení a vzájemně se držící za paže. Útočník se snaží tlakem svých paží se současným 
výdechem přetočit obránce na záda, který následně provádí pád vzad bez práce paží. 
 

 Pád vzad po strčení 
Dvojice. Útočník vede útok ramenem na břicho obránce a současně usiluje o úchop za jeho 
nohy v podkolení a jeho následný poraz vzad. Pokud je útočník úspěšný, obránce provádí pád 
vzad se současným úhozem paží o podložku, kterým ztlumí náraz těla. 
 

 Udržení útočníka na zemi  
Dvojice. Útočník je v kleku obounož oporou o paže a pokouší se postavit. Obránce stojí nad 
ním (trup svisle, snížení těžiště provádí pouze pokrčením v kolenou) a brání mu v postavení 
tlakem na jeho šíji pravou paží směrem vpřed. V okamžiku, kdy se útočníkovi podaří 
zvednout trup, obránce jej tlakem druhé ruky na jeho bradu směrem vzad přetočí na jeho záda. 
V této poloze se jej snaží udržet. V případě, kdy se útočník opět zvedne, následuje předchozí 
technika na šíji atd. 
 

 Pád vzad po strhu za ramena 
Dvojice. Obránce stojí v mírném stoji rozkročném zády k útočníkovi. Útočník ze zadu tlakem 
obou rukou směrem dolů a vzad na ramena obránce přinutí obránce k pádu vzad. Ten provádí 
pád vzad s okamžitým návratem do bojového postoje a obratem čelem k útočníkovi.  
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 Strh vpřed na předloktí 
Dvojice. Útočník vede útok hlavou na břicho obránce, který usiluje zastavit útok nastavením 
skrčených předloktí obou paží na ramena soupeře a provést strh soupeře vpřed (pád vpřed an 
předloktí). 
 

 Střídání pádu vpřed a vzad 
Trojice v zástupu. Krajní cvičenci stojí čelem k sobě, cvičenec uprostřed jde k jednomu 
z krajních spolucvičenců, který jej strčí tlakem do jeho ramen. Ten provádí pád vzad. 
Následuje strčení druhého spolucvičence nyní do jeho zad a jeho pád vpřed. 
 
Postoj, přemisťování v postoji a obraty 
 

 Obraty v postoji 
V bojovém postoji obraty o 90-360°. Cvičenci při obratu důsledně zachovávají správné držení 
těla, tj. vzpřímený postoj, správné držení těla. 
 

 Obrat o 180°a pád vpřed 
V bojovém postoji obraty o 180°.  Po obratu o 180°pád kotoulem vpřed přechodem do 
bojového postoje.  
 

 Kop ve výskoku 
Z levého bojového postoje odrazem levé (pravé koleno vzhůru) a kop ve výskoku levou vpřed 
(mae tobi geri). 
 

 Udržení střední vzdálenosti 
V bojovém postoji (kamae) učitel provádí změny směru (přemístění chodidel) a cvičenci 
udržují stále stejnou vzdálenost od učitele. Všichni důsledně udržují správné držení trupu a 
postavení chodidel. 
 

 Výdrž v hlubokém postoji se zátěží 
V hlubokém čelném postoji (kiba dači) předpažit, ruce drženy v pěst (forma čoku cuki). 
Výdrž v této poloze 1-2minuty. Postupně dát na paže zátěž (velkou lapu, tyč apod.) 
 

 Výdrž v hlubokém postoji 
V hlubokém čelném postoji (kiba dači) předpažit, ruce drženy v pěst. Na povel postupně 
snižovat těžiště trupu do hlubšího postavení. V konečné poloze výdrž 20 sekund. 
 

 Udržení střední vzdálenosti 
Dvojice. Cvičenci v bojovém postoji čelem k sobě na střední vzdálenost od sebe. Oa se snaží 
svým přemístěním chodidel změnit vzdálenost svého soupeře, „zaútočit“, přiblížit se k soupeři 
a přitom udržet střední vzdálenost od svého soupeře a to v závislosti na jeho rychlosti 
přemisťování. 
 

 Udržení střední vzdálenosti 
Dvojice. Oba cvičenci jsou v bočném postoji (kiba dači), paže drženy v bojovém postavení. 
Oba se pohybují pouze bočním směrem překrokem zadní nohy vpřed či vzad. Přemístění, 
svých chodidel se snaží změnit vzdálenost od svého soupeře, „zaútočit“, přiblížit se k soupeři 
a přitom udržet střední vzdálenost od svého soupeře a to v závislosti na jeho rychlosti 
přemisťování. 
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 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Cvičenci v levém bojovém postoji proti sobě, úchop vzájemně za „přední“ ruku. 
„Zadní“ ruka je před obličejem a kryje hlavu. Oba cvičící usilují se navzájem vychýlit ze 
svého postavení v předozadním směru. Důsledně přitom udržují správné držení těla a 
nepředklání se! 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Cvičenci v levém bojovém postoji proti sobě, úchop vzájemně za „zadní“ ruku. 
„Přední“ paže je držena v bojovém postavení. Oba cvičící usilují se navzájem vychýlit ze 
svého postavení v předozadním směru. Důsledně přitom udržují správné držení těla a 
nepředklání se! 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Cvičenci v levém bojovém postoji na střední vzdálenost proti sobě, „přední“ paže je 
držena v bojovém postavení, loket je držen svisle dolů. Oba usilují o uchopení svojí přední 
rukou soupeřovu ruku a stáhnout ji dolů. Protivník při chycení se snaží svoji přední paži 
zpevnit 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Bojový postoj (kamae), oba cvičící drží jeden konec opasku (lana) a snaží se 
navzájem přetáhnout jeden druhého na svou stranu. Nesmí se zaklánět či předklánět. Pokud 
jeden pustí konec opasku, druhý nesmí ztratit rovnováhu. Stále držet trup svisle k zemi. 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Obránce v bojovém postoji, útočník stojí za jeho zády a opakovaně strčí oběma 
pažemi do jeho boků. Obránce drží trup stále svisle a pouze se „brání“ posunem chodidel 
vpřed. Útočník po celou dobu drží trup svisle k zemi. 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. V bojovém postoji drží prvý cvičenec ze zadu druhého za pásek a ten se snaží 
přemístit vpřed. Oba drží trup svisle k zemi. Nepředklání se! 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Oba cvičenci jsou v levém bojovém postoji čelem k sobě, přední levou rukou se oba 
cvičenci vzájemně dotýkají a zároveň usilují se dotknout zadní rukou levého ramene 
protivníka. Oba se snaží zároveň dostat za záda svého soupeře. 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Cvičenci v levém bojovém postoji se vzájemně opřou zadní rukou (dlaní) o 
soupeřovo pravé rameno. Oba cvičící se snaží přetlačit svého soupeře svým směrem. Oba 
zachovávají bojový postoj, trup drží svisle k zemi. Nepředklání se! 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Oba cvičící jsou ve svém bojovém postoji. Útočník provádí pokus o uchopení oděvu 
obránce zpředu na rudníku (klopy apod.). Obránce sníží těžiště se současným výdechem, 
zpevněním trupu a uchopení soupeřových paží za zápěstí. Zároveň se snaží zabránit 
útočníkovi, aby jej vychýlil z postavení. Nepředklánět se! 
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Obraty v postoji 
 

 Obraty trupem stranou 
Dvojice. Prvý útok hlavou na břicho spolucvičence. Druhý obrat na přední noze a zadní 
nohou posun stranou vzad (tai sabaki). 
 

 Obraty trupem stranou 
Dvojice. Obránce v mírném stoji rozkročném. Útočník je v bojovém postoji a snaží se uchopit 
oběma rukama obránce za oděv na hrudníku nebo rdousit. Obránce se brání posunem zadního 
chodidla vně. Chodidlo přední nohy zůstává na místě, pouze se otáčí (tai sabaki). Při správné 
obraně útočník nestačí obránce uchopit. 
 
Údery 
 

 Rotace boků při úderu 
Chůze po vnějším obvodu žíněnky. Do každého kroku přímý úder „zadní“ paží. 
 

 Rotace boků při seku 
Chůze v řadě za sebou. Do každého kroku vnější sek „zadní“ paží. 
 

 Zachování správného držení těla 
V bojovém postavení útočník napnutými pažemi „odstrkuje“ soupeře tlakem na jeho hrudník 
nebo ramena, který ustupuje. Důsledně oba zachovávají vzpřímené držení těla, nepředklání se. 
 
Kryty 
 

 Zachování správného držení krytu 
Dvojice. Oba cvičící jsou v levém bojovém postoji, levá „přední„ paže v bojovém postavení. 
Oba usilují o uchopení protivníkova zápěstí a stažení jeho přední paže směrem dolů, případně 
jeho přitažení na svoji stranu a tím vychýlení z jeho postoje. Oba důsledně zpevňují 
„přední“ paži v bojovém držení. Nepředklání se! 
 

 Rotace boků při úderu 
Dvojice. Oba cvičící jsou ve svém bojovém postoji, jeden z dvojice drží svojí „zadní“ rukou 
s pomocí přední plný míč. Ten odhazuje trčením k soupeři, který jej chytá s tejným způsobem 
jej vrací zpět. Způsob odhození je velmi blízký přímému úderu zadní rukou (gjaku cuki). 
 
Seky 
 

 Rotace boků při seku 
Dvojice. V bojovém postoji útočník provádí útok zadní rukou vnější sek (šuto uši), obránce 
reaguje na jeho začínající pohyb stejným útokem a snaží se zastavit jeho útok svým 
protiútokem (sekem) do jeho útočící ruky. 
 
Kopy 
 

 Reakce na pohyb soupeře 
Dvojice. Oba cvičící jsou ve svém bojovém postoji, paže drženy v bojovém postavení. Oba, 
podle svého uvážení, vedou různé kopy na svého soupeře. Vždy se však musí střídat, tzn. že 
další kop smí následovat až po dokončení kopu protivníka („kop za kop“). Oba vedou 
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zpočátku své techniky tak, aby se nedostatky soupeře. Později oba zkracují vzdálenost až na 
lehký kontakt. 
 
 
 
Porazy, podmety 
 

 Reakce na pohyb soupeře 
Dvojice. Oba cvičící jsou v levém bojovém postoji a vzájemně se pokouší provést podmet 
zadní nohou. Oba se brání zvednutím přední nohy kolenem co nejvýše směrem k bradě. 
 

 Reakce na pohyb soupeře 
Dvojice. Oba cvičící jsou v levém bojovém postoji a vzájemně se pokouší provést podmet 
zadní nohou po otočce. Oba se brání zvednutím přední nohy kolenem co nejvýše směrem 
k bradě. 
 

 Nácvik podmetu 
Dvojice. Oba cvičící jsou čelem k sobě ve svém bojovém postoji od sebe na vzdálenost 
přibližně 3 metrů. Prvý z dvojice ploskou chodidla zadní nohy podmetá plný míč, který se 
kutálí k druhému cvičenci. Ten jej vrací stejným způsobem zpět. 
 
Obejmutí 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Oba cvičící jsou ve svém bojovém postoji. Útočník provádí pokus o obejmutí těla 
obránce ze zadu přes paže. Obránce se brání snížením svého těžiště se současným výdechem a 
zpevněním trupu a paží a tím se snaží zabránit útočníkovi, aby jej vychýlil z jeho postavení. 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Oba cvičící jsou ve svém bojovém postoji. Útočník provádí pokus o obejmutí těla 
obránce ze zadu pod pažemi. Obránce sníží těžiště se současným výdechem a zpevněním 
trupu a paží. Snaží se zabránit útočníkovi, aby jej vychýlil z postavení. Současně přitažením 
loktů k tělu mu blokuje jeho paže. 
 
Cvičení posilovací 
 

 Nácvik zpevnění zápěstí 
Dvojice. Soupeři stojí v širším stoji rozkročném čelem k sobě ve vzdálenosti na předpažení. 
Uchopí se za ruce „propletením“ prstů a snaží se vzájemně ohnutím soupeřova zápěstí jej 
přinutit do kleku. 
 

 Rozvoj síly a obratnosti 
Dvojice. Prvý z dvojice provede stoj na rukou, druhý jej jistí držením za kotníky. Prvý 
opakovaně provádí kliky. 
 

 Rozvoj svalové koordinace při kopu 
Dvojice. Útočník opře chodidlo nohy o břicho obránce v poloze kopu stranou, noha se mírně 
pokrčena v koleni. Oba cvičící se uchopí vzájemně za ruce. Útočník se následně snaží 
izometrickou kontrakcí provést (dokončit) kop stranou. 
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 Rozvoj svalové koordinace pro kopy 
Dvojice. Útočník opře chodidlo nohy o břicho obránce v poloze kopu vpřed (mae geri), noha 
je mírně pokrčena v koleni. Oba cvičící se uchopí vzájemně za ruce. Útočník se následně 
snaží izometrickou kontrakcí provést (dokončit) kop vpřed. 
 

 Rozvoj svalové koordinace pro kopy 
Dvojice. Útočník opře chodidlo nohy o břicho obránce v poloze kopu vzad (uširo geri), noha 
je mírně pokrčena v koleni. Oba cvičící se uchopí vzájemně za ruce. Útočník se následně 
snaží izometrickou kontrakcí provést (dokončit) kop vzad. 
 

 Rozvoj svalové koordinace pro úder 
Dvojice. Oba cvičenci jsou ve svém bojovém postoji. Útočník zvolna vede „zvedák“ na 
soupeřův trup a v konečné poloze jej zpevní. Obránce kryje krytem dolů a snaží se útočníkovu 
paži stlačit dolů. 
 

 Rozvoj svalové koordinace pro seky 
Dvojice. Oba cvičenci jsou ve svém bojovém postoji a současně provedou zvolna vnější sek 
(šuto uči) stejnou paží až se jejich dlaně vzájemně dotknout malíkovými hranami. Následně se 
snaží vzájemně přetlačit soupeřovu paži. 
 

 Rozvoj svalové koordinace pro kryty 
Dvojice. Oba cvičenci jsou ve svém bojovém postoji a současně provedou zvolna vnější kryt 
spodní (sukui uke) přední paží až se jejich předloktí vzájemně dotknou. Následně se snaží 
vzájemně přetlačit soupeřovu paži. 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Soupeři v levém bojovém postoji proti sobě, v natažených pažích drží tyč ve 
vodorovné poloze Oba cvičící se snaží otočit tyč do svislé polohy a více a tak ji 
„vykroutit“ soupeři z rukou. Nesmí se předklánět. 
 
Cvičení uvolňovací 
 

 Rychlost reakce a svalové uvolnění 
Dvojice. Soupeři stojí v širokém stoji rozkročném čelem k sobě ve vzdálenosti na předpažení, 
paže v loktech pokrčené, dlaněmi proti soupeři ve výši ramen. Oba cvičící usilují nárazem 
svých dlaní do soupeřových vychýlit soupeře ze svého postoje. Pohyb rukou je pouze směrem 
předozadní, ne do stran. Nesmí se předklánět. 

 Rychlost reakce a svalové uvolnění 
Dvojice. Soupeři stojí v širokém stoji rozkročném zády k sobě ve vzdálenosti asi 0,5 metrů 
Oba cvičící usilují nárazem svých hýždí vychýlit soupeře z jeho postavení. Hlava obou 
cvičících se neotáčí, snaží se pouze o periferní vidění. 
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2.2.2 SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

Cvičení navozující postupnou koncentraci v hlavní části tréninkové jednotky. 
Studenti mají jednotlivá cvičení již dobře zvládnuta. Svým obsahem se cvičení blíží 

vlastním technikám sebeobrany. 
 
 

Kombinace krytů - úderů 
 

 Nácvik periferního vidění 
Trojice. Dva útočníci stojí po stranách obránce a zpočátku střídavě, později libovolně vedou 
útok paží na jeho hlavu. Obránce vykrývá paží, která je blíže k útočníkovi. Útok však sleduje 
pouze periferním viděním, neotáčí hlavu k útočníků. Stále se dívá vpřed. 
 

 Rychlost reakce a svalové uvolnění 
Dvojice. Oba cvičenci jsou v levém bojovém postoji čelem k sobě. Obránce má dlaň přední 
ruky otočenou k soupeři. Útočník vede přímý úder „zadní“ rukou na obráncovu dlaň přední 
ruky, který usiluje o vyhnutí se úderu do své dlaně pohybem stranou (vně, dovnitř). 
 
 
Různé formy podmetů 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Útočník stojí v bojovém postoji a provádí podmet zadní nohou, obránce se brání 
zvednutím podmetané nohy vzhůru (koleno co nejvýše k bradě) a odtlačení soupeře přední 
paží od sebe. Oba cvičící usilují o udržení střední vzdálenosti a zachování správného 
bojového postoje. 
 

 Rychlost reakce na podmet 
Dvojice. V bojovém postoji útočník provádí podmet zadní nohou po otočce, obránce se brání 
zvednutím podmetané nohy vzhůru (koleno co nejvýše k bradě) . Oba cvičící usilují o udržení 
střední vzdálenosti a bojového postoje. 
 
 
Kombinace kopů 
 

 Kombinační obratnost 
Dvojice. Bojový postoj, střední vzdálenost od sebe. Útočník útočí různou kombinací technik, 
např. kop vpřed – kop obloukem – kop vzad. Obránce se pasivně brání – ustupuje a udržuje 
bojový postoj. Po dokončené útočné kombinaci začíná ihned útočit obránce. Útočníci zvyšují 
postupně rychlost svých útoků, obránci rychlost obrany přemístění vzad. 
 

 Kombinační obratnost 
Dvojice. Bojový postoj, střední vzdálenost od sebe. Oba cvičenci střídavě útočí libovolným 
kopem formou „kop za kop“. Zpočátku jsou kopy vedeny ze střední vzdálenosti, postupně 
dochází k lehkému kontaktu na tělo. Cvičenec, který se brání proti útoků kopem, provádí 
obranu úhybem, únikem trupu s postupným zapojováním paží – krytím. Se zvyšující 
intenzitou útoku stoupá i razance obrany. 
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Pády, strhy 
 

 Kombinační obratnost 
Dvojice. Bojový postoj, střední vzdálenost od sebe. Útočník velkou lapou strčí do obránce, 
který provede pád vzad – vztyk do bojového postoje a kop vpřed do nastavené lapy. 
 
 
Držení, obejmutí 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Oba cvičenci v levém bojovém postoji. Vzájemně se uchopí za klopy a oba usilují 
přetáhnout soupeře na svoji stranu. V okamžiku úchopu oba sníží těžiště těla a zpevní 
izometrickou kontrakcí svalstvo trupu. Při pokusu o přetažení oba důsledně udržují postoj a 
nepředklání se. 
 
 
Tyč (délka 100-150cm) 
 

 Lokální obratnost 
Cvičenec v mírném stoji rozkročném. Tyč drží v předpažení oběma rukama uprostřed, hřbet 
pravé ruky vzhůru, levé dlaní nahoru. Opakovaným otáčením tyče vpravo o 360°se 
současným přehmatem pravé ruky otáčí tyčí ve směru hodinových ručiček. 
 

 Lokální obratnost 
Cvičenec v mírném stoji rozkročném. Tyč drží v pravé ruce na konci směrem vpřed dolů. 
Pohybem zápěstí pravé ruky přemístí tyč za svoje záda svisle dolů a uchopí ji levou rukou na 
jejím opačném konci. Pohybem zápěstí levé ruky přemístíte předchozím způsobem a uchopí ji 
stejným způsobem pravou rukou. 
 

 Zachování správného držení těla při obratech 
Dvojice. Útočník po přemístění vpřed vede útok tyčí shora dolů na obráncovu hlavu. Obránce 
provádí únik trupu stranou (tai sabaki) posunem zadního chodidla vzad stranou. 
 

 Zachování správného držení těla při obratech 
Dvojice. Útočník vede po přemístění vpřed útok tyčí z vnější strany na trup obránce. Obránce 
provádí únik trupu stranou (tai sabaki) posunem zadního chodidla vzad stranou se současnou 
prací paží (vykrytí předloktím ruky). 
 

  Zachování správného držení těla při obratech 
Dvojice. Útočník vede po přemístění vpřed bod tyčí vpřed na trup obránce. Obránce provádí 
únik trupu stranou překročením předního chodidla vpřed k soupeři se současnou prací paží a 
následným obratem trupu o 180°. 
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Oba cvičenci ve svém bojovém postoji. Útočník útočí tyčí z vnitřní strany, obránce 
se brání tyčí libovolným (dříve nacvičeným) krytem.  
 

 Zachování správného držení těla 
Dvojice. Oba cvičenci jsou ve svém bojovém postoji. Útočník útočí tyčí z vnější strany na 
trup obránce. Obránce se brání úhybem trupu. 
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 Zachování správného držení těla 

Dvojice. Oba cvičenci jsou ve svém bojovém postoji. Útočník útočí tyčí z vnější strany a 
obránce se snaží z bezpečné vzdálenosti rychle přemístit k útočníkovi a zablokovat jeho paži s 
tyčí. Důsledně zachovává správné držení těla. Nepředklání se. 
 

 Zachování správného držení těla při rychlých posunech chodidel 
Dvojice. Oba cvičenci jsou ve svém bojovém postoji. Útočník opakovaně vede z vnější a 
vnitřní strany útok tyčí na hlavu obránce. Obránce se snaží rychlým posunem chodidel 
přiblížit k útočníkovi a zablokovat pažemi jeho ruku s tyčí a to v okamžiku, kdy se tyč 
nepohybuje. Důsledně zachovává správné držení těla. Nepředklání se.  
 

 Zachování správného držení těla při rychlých posunech chodidel 
Dvojice. Útočník provádí nápřah tyčí z vnější strany. Obránce leží v poloze na břiše ve střední 
vzdálenosti od útočníka. V okamžiku, kdy útočník začíná vést útok tyčí z vnější strany se 
zvedá obránce a rychlým startem se dostává na krátkou vzdálenost k útočníkovi a blokuje 
jeho paži tyčí.  
 

2.3 HLAVNÍ ČÁST TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 

Úkolem této části tréninkové jednotky je převážně nácvik a výcvik techniky karatedó. 
Protože v této části jednotky studenti karatedó plní více úkolů (nácvik nové techniky, 

opakování staré, posilování a další), doporučuje se zachování určitého pořadí ve cvičení: 

2.3.1 KOORDINAČNÍ CVIČENÍ 

Nácvik nových technik, kombinací, obzvláště těch, které jsou koordinačně náročné. 
Důvodem je skutečnost, že pro osvojení technik sebeobrany je nutné plné soustředění, které je 
však možné jen tehdy, jestliže není centrální nervová soustava ještě unavena. 

2.3.2 RYCHLOSTNÍ CVIČENÍ 

Zahrnují převážně opakování již nacvičené techniky, kombinací technik a jejich 
technické zdokonalování ve spojení s rozvojem rychlosti. 

Rychlostní cvičení jsou účinná jen tehdy, není-li organismus unaven a je-li funkčně 
optimálně zdatný. 

2.3.3 POSILOVACÍ CVIČENÍ 

Zahrnují převážně cvičení, při kterých je organismus zatěžován (posilován a otužován) 
technikami karatedó. Nejčastěji jde o tzv. posilování pomocí technik, například opakované 
vedení úderů či kopů do boxerských pytlů, vedení technik se zátěží, opakované nástupy na 
porazy, opakovaně vedené kopy na břišní svalstvo spolucvičence, který jej izometricky 
zpevňuje, držení končetin v závěrečných polohách jednotlivých kopů s izometrickou výdrží 
apod. 

 Dvojice. Prvý drží v hlubokém bojové postoji velkou odrážečku (lapu) a druhý vede 
sek shora dolů. 
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 Dvojice. Cvičenci čelem k sobě v čelném postoji na předpažení. Oba současně 
opakovaně provádí stejnou paží spodní vnitřní kryt (sukui uke) a následně vnitřní kryt 
(uči uke). Při střetu se soupeřovou paží oba cvičící zpevňují a tím posilují svalstvo 
předloktí. Zároveň dochází k otužování svalstva předloktí. 

 Dvojice. Prvý z dvojice sedí na zádech druhého, který opakovaně provádí kop vpřed 
po přemístění vpřed. 

 Dvojice. Prvý z dvojice vzpaží poníž, druhý opakovaně provádí kop obloukem (marši 
geri) na soupeřovo břicho. Prvý zpevňuje břišní svalstvo se současným výdechem. 

 Cvičenec se lehce přidržuje paží u zdi. Opakovaně provádí kop vpřed – kop vzad- kop 
obloukem – kop stranou. U každého kopu v jeho konečné fázi provede izometrickou 
výdrž v délce 6 až 10 sekund. 

 Cvičenec stojí v bojovém postoji, na kotnících má zátěžové náramky. Opakovaně 
provádí kop vpřed. Pohyb kopající končetiny je veden velmi pomalu, zvolna a to i při 
pohybu zpět. Stejným způsobem provádí kop vzad, kop obloukem, kop stranou. 

 Dvojice. Prvý z dvojice klek jednonož, paže drží v bojovém postavení. Druhý 
opakovaně pomalu provádí kop obloukem přes hlavu klečícího cvičence. 

 

2.3.4 VYTRVALOSTNÍ CVIČENÍ 

Hlavní část se doporučuje ukončit cvičeními na rozvoj speciální vytrvalosti. Jde 
převážně o cvičení prováděná nejčastěji formou kruhového tréninku, zajišťující rozvoj 
kardiovaskulárního systém při současném opakování již zvládnutých technik. 

Obsahem jsou jednak vlastní techniky karatedó, ale i speciální posilovací techniky, jako 
například kliky na kloubech rukou, kopy se spolucvičencem na zádech apod. 
 

2.4 ZÁVĚREČNÁ ČÁST TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 

V závěrečné části by měl být navozen a urychlen proces zotavení. Proto postupně 
snižujeme intenzitu cvičení a zařazujeme tzv. cvičení pro aktivní odpočinek. Délka cvičení je 
přibližně 10 minut. 

 
Hlavní úkoly: 

- Uvolnění svalů a nížení koncentrace na výkon 
- Uklidnění organismu a tím snížení tepové a dechové frekvence 
- Vyvolání dobré a příjemné nálady a tím vytvoření předpokladu pro kladný přístup 

k příštímu cvičení 
- Krátké zhodnocení, které vyvolá odhodlání ke zvýšení cvičebního úsilí v další hodině 
- Seznámení s náplní příští cvičební jednotky 

Závěrečná část by měla obsahovat cvičení, u kterých se opět doporučuje zachování určitého 
pořadí ve cvičení. 

2.4.1 PROTAHOVACÍ CVIČENÍ ZÁVĚREČNÁ 

Závěr cvičební jednotky je charakterizován únavou zatížených svalů, zkrácení 
jednotlivých svalů a tím zvýšení jejich svalového napětí. Protože nízké svalové napětí je 
předpokladem pro udržení pohyblivosti, je důležité správným protažením zkráceného svalu 
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vyvolat jeho odtlumení a tím snížení svalového napětí a postupné navrácení do původního 
stavu. 

K tomu jsou nejlépe vhodná protahovací cvičení a cvičení na rozvoj svalové relaxace. 
Z protahovacích cvičení se na závěr doporučuje zařazovat formu statického protažení, tzv. 
strečink, který spočívá v pomalém, uklidňujícím protažení svalu do polohy na hranici bolesti, 
ve výdrži v této poloze a pozvolném návratu do výchozího stavu. Tato forma nejlépe 
odpovídá uklidňujícímu závěru cvičení jednotky. 

2.4.2 RELAXAČNÍ CVIČENÍ 

Tak jako u předchozích cvičení, i tato snižují svalový tonus zatížením v tréninkové 
jednotce. Tento svalový tonus je možné výrazně snížit svalovou relaxaci pomocí relaxačních 
cvičení. 

Cílem relaxačních cvičen je dosáhnout co největšího uvolnění svalů, tedy získání 
opaku svalového napětí – svalového uvolnění, relaxace. Podstatou relaxačních cvičení je 
jejich vědomé řízení a ovládání. Doporučuje se následující postup cvičení: 

- Získat pocit napětí pomocí průpravného cvičení, které zajistí tzv. prožitkovou 
zkušenost z napětí a uvolnění, např. sevřít ruku v pěst na tři sekundy 
maximální silou a uvolnit. 

- Získat napětí a uvolnění bez předchozího napětí. Zde již nenastává žádný 
pohyb, ale vše se děje pouze v představě napětí a uvolnění. 

- Získat pocit uvolnění bez předchozího pocitu napětí. Je vyslán pouze vědomý 
uvolňovací pohyb k uvolněnému svalu. Délka impulsu je  1-3 sekundy. Musí 
nastat pocit, že relaxovaná část těla se „odpoutává“ od našeho vědomí. Při 
vdechu dojde k napětí, při prodlouženém výdechu k uvolnění. 

Uvedená cvičení vyžadují dostatek času na procvičování a je nutné je spojovat s dechovými 
cvičeními. 

2.4.3 DECHOVÁ CVIČENÍ 

Dýchání má kromě dodávání kyslíku do tělesných tkání také regulační vliv na 
nervovou soustavu a to zvláště klidné a prohloubené dýchání.  
 Všechny tradiční školy bojových umění mají své metody pro dechová cvičení. Existují 
proto rozličné typy cvičení, které mají své názvy např. podle rytmu vydávaného zvuku apod. 

Řízené dýchání má úzký vztah s psychikou. Způsobuje uklidnění, harmonizaci a 
vyrovnanost osobnosti člověka. Zvyšuje se dále odolnost vůči psychickým zátěžím a současně 
se zjemňuje jeho vnímavost na opačné situace, jako jsou radost, sympatie apod. 
 Dechová cvičení mohou mít tonizující (aktivující) nebo uklidňující vliv, podle toho, 
jaký dechový vzorec je zvolen. Krátký vdech má tonizující vliv a dlouhý výdech má 
uklidňující vliv (vdech kontrahuje svaly a výdech je relaxuje). 

Pro dýchání se upřednostňuje dýchání nosem, které je zdravější, ale zpočátku je dobré 
dýchat tak, aby to bylo přirozené. 
 
Doporučený postup cvičení: 

- zaujmout pozici v kleče na patách (seiza), 
- cvičení zahájit výdechem nosem, 
- pomalý nádech (10-15 sekund) nosem pomyslnou cestou nos – temeno hlavy – zadní 

část krku páteře – páteř – spodní část břicha (kde tvoří „spirálu“), 
- pomalý výdech (10-15 sekund) stejnou cestou opačným směrem. 
Při nádechu je břicho uvolněno, při výdechu dochází k jeho zpevnění. 
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2.4.4 ZÁVĚR 

Při zakončení provede trenér vyhodnocení tréninkové jednotky, vyzdvihne a pochválí 
jmenovitě práci těch studentů, kteří si to zaslouží. Ze zjištěných závěrů vyvodí ihned důsledky 
pro příští tréninkovou jednotku, např. upozorní na nedostatky s tím, že budou příště 
odstraňovány. Závěrem seznámí studenty s úkoly na příští tréninkovou jednotku. 

Tímto způsobem uzavřená tréninková jednotka se tak stává důležitým spojovacím 
článkem jednotlivých tréninkových jednotek. To následně vede k souvislému a 
systematickému zvyšování úkolů stanovených učebním programem a poskytuje možnost 
trenérovi provést správná a včasná další rozhodnutí. 

Trenér by neměl nikdy zapomenout na svou sebekontrolu. 
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3 PRAKTICKÁ UKÁZKA TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 

Níže představená tréninková jednotka je koncipována pro cvičence ve věku od 6 do 
12 let. 
 

1. Přípravná část – cca 30 minut 
- zahřátí 

 volný běh kolem tělocvičny (2 kola) 
 běh pozpátku kolem tělocvičny (1 kolo) 
 běh bokem kolem tělocvičny (1 kolo) 
 běh bokem (na druhou stranu) kolem tělocvičny (1 kolo) 
 volný běh kolem tělocvičny (1 kolo) 
 běh se zakopáváním nohou (půl kola) 
 běh s předkopáváním kolen (půl kola) 
 volný běh kolem tělocvičny s údery (1 kolo) 
 slalom 
 běh přes cvičence ležící na břiše 
 přeskoky po pravé noze přes cvičence ležící na břiše 
 přeskoky po levé noze přes cvičence ležící na břiše 
 přeskoky sounož přes cvičence klečící na čtyřech 
 volný běh kolem tělocvičny (1 kolo) 

- strečink 
 pohyb hlavou dopředu a dozadu – „ANO“ (4x) 
 otáčení hlavou do boku – „NE“ (4x) 
 kroužení hlavou na jednu stranu (4x) 
 kroužení hlavou na druhou stranu (4x) 
 kroužení rameny dopředu (4x) 
 kroužení rameny dozadu (4x) 
 kroužení pažemi dopředu (4x) 
 kroužení lokty do jedné strany (4x) 
 kroužení zápěstím do jedné strany (4x) 
 kroužení zápěstím do druhé strany (4x) 
 kroužení lokty do druhé strany (4x) 
 kroužení pažemi dozadu (4x) 
 pohyb rukama nahoru a dolů soupaž (4x) 
 pohyb rukama nahoru a dolů na střídačku (4x) 
 zášvihy rukama do stran (4x) 
 kroužení pánví v mírném rozkroku do jedné strany (4x) 
 kroužení pánví v mírném rozkroku do druhé strany (4x) 
 kroužení trupem do jedné strany (4x) 
 kroužení trupem do druhé strany (4x) 
 stoj na levé noze s přitažením kolena druhé před sebe k tělu a držet (5 sekund) 
 z předchozí pozice přednožení pokrčené nohy před sebe a držet – „mae geri“ (5 

sekund) 
 z předchozí pozice přitažení kolena přednožené nohy do strany a držet (5 

sekund) 
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 z předchozí pozice napnutí pokrčené nohy do strany a držet – „joko geri“ (5 
sekund) 

 z předchozí pozice přitažení kolena napnuté nohy za sebe a držet (5 sekund) 
 z předchozí pozice napnutí pokrčené nohy za sebe a držet – „uširo geri“ (5 

sekund) 
 stoj na pravé noze s přitažením kolena druhé před sebe k tělu a držet (5 

sekund) 
 z předchozí pozice přednožení pokrčené nohy před sebe a držet – „mae geri“ (5 

sekund) 
 z předchozí pozice přitažení kolena přednožené nohy do strany a držet (5 

sekund) 
 z předchozí pozice napnutí pokrčené nohy do strany a držet – „joko geri“ (5 

sekund) 
 z předchozí pozice přitažení kolena napnuté nohy za sebe a držet (5 sekund) 
 z předchozí pozice napnutí pokrčené nohy za sebe a držet – „uširo geri“ (5 

sekund) 
 telemark na jednu stranu (5 sekund) 
 telemark na druhou stranu (5 sekund) 
 dřep na pravou nohu (celé chodidlo na zemi) s napnutím levé do strany 

položené na patu a přenesení váhy mezi nohy dopředu a držet (5 sekund) 
 změna předchozí pozice na druhou nohu a držet (5 sekund) 
 změna předchozí pozice na druhou nohu, ale u pokrčené nohy změnit stoj na 

špičku a pravou rukou se chytit špičky levé nohy a držet (5 sekund) 
 změna předchozí pozice na druhou nohu a držet (5 sekund) 
 sed s roztažením noh co nejvíce od sebe a narovnat záda 
 v předchozí pozici se s rovnými zády přitáhnout k pravé noze a držet (5 

sekund) 
 změnit přitažení k levé noze a držet (5 sekund) 
 z předchozí pozice přejít s narovnanými zády k předklonu mezi nohy a chycení 

se špiček a držet (5 sekund) 
 změna pozice na sed s nataženými nohami před sebe a s narovnanými zády se 

předklonit a chytit rukama za špičky nohou a držet (5 sekund) 
 pomalý vztyk 
 

2. Hlavní část – cca 45 minut 
 nácvik základních technik karate 

Nácvik nových technik se provádí nejprve fázovaně s trenérovým úvodním 
předvedením, vysvětlením a ukázkou aplikace. V případě již zvládnutých 
technik je jejich nácvik prováděn nejprve pomalu a pak se postupně zrychluje. 
Je také vhodné techniky provádět pomalou silovou formou, kdy je kladen 
důraz na jejích precizním silovém provedení s maximální koncentrací na 
dýchání. 

 po každé čtvrté technice cvičenci běží na rychlost z jedné strany tělocvičny na 
druhou (k uvolnění ztuhlých svalů nohou) 

 střídání technik na místě a v pohybu 
Jednotlivé techniky se provádí v základním postaveni (heiko dači) a poté jsou 
vystřídány formou v pohybu v jednotlivých postojích (např. v zenkucu dači). 
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 nácvik technik se soupeřem 
Pro správné pochopení, naučení odhadu a kontroly je vhodné nacvičovat 
techniky s partnerem ať už „tělo na tělo“ bez kontaktu, tak s kontaktem za 
použití lap. 

 nácvik kata 
Kata je potřeba cvičit stejnou formou, jako je tomu v případě technik 
samotných, tedy nejprve fázovaně, pak pomalu s postupným zrychlováním a 
samozřejmě také silově s důrazem na dýchání. 

 zakončení hlavní části krátkým fotbálkem nebo vybíjenou (z důvodu zpestření 
a případnému uvolnění ztuhlých svalů nohou) 

 
3. Závěrečná část – cca 15 minut 

 ve stoje pokrčit pravou nohu v koleni s dotykem paty zadku. Kolena držet stále 
u sebe. Chytit rukama za nárt chodidlo pokrčené nohy a zatnout hýždě (5 
sekund) 

 stejný cvik použít i pro druhou nohu. 
 telemark na jednu stranu (5 sekund) 
 telemark na druhou stranu (5 sekund) 
 dřep na pravou nohu (celé chodidlo na zemi) s napnutím levé do strany 

položené na patu a přenesení váhy mezi nohy dopředu a držet (5 sekund) 
 změna předchozí pozice na druhou nohu a držet (5 sekund) 
 změna předchozí pozice na druhou nohu, ale u pokrčené nohy změnit stoj na 

špičku a pravou rukou se chytit špičky levé nohy a držet (5 sekund) 
 změna předchozí pozice na druhou nohu a držet (5 sekund) 
 sed s roztažením noh co nejvíce od sebe a narovnat záda 
 v předchozí pozici se s rovnými zády přitáhnout k pravé noze a držet (5 

sekund) 
 změnit přitažení k levé noze a držet (5 sekund) 
 z předchozí pozice přejít s narovnanými zády k předklonu mezi nohy a chycení 

se špiček a držet (5 sekund) 
 změna pozice na sed s nataženými nohami před sebe a s narovnanými zády se 

předklonit a chytit rukama za špičky nohou a držet (5 sekund) 
 pomalý vztyk 

 
Vše zakončit zhodnocením a trojitým hlasitým výkřikem – KIA. 
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Prohlašuji, že 
 

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

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

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

vnitřní potřebě seminární práci užít, 

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

k prezenčnímu nahlédnutí, 

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

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

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

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

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

do jejich skutečné výše). 

 
 
 
 
Ve Frenštátě p.R. dne 10.4.2010 
 
 
 
 

      ……………………………………………….. 
                        Bc. Marcel Maceček 
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