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1. ÚVOD 

 Posílení celého těla je nezbytnou součástí tréninku všech, kteří se věnují některému 

druhu bojových umění. Nezáleží na tom, jaký styl cvičíte ani, zda se jedná o tzv. vnější či 

vnitřní styl cvičení. Tvrzení některých učitelů, že při vnitřních stylech se obejdete bez síly, 

neobstojí. Nezapomeňte, že i staří mistři bojových umění, než přešli k vnitřním stylům, měli 

za sebou léta tréninku vnějších stylů a často i roky tvrdé práce na polích, což jim nahrazovalo 

náš posilovací trénink. Proto věnujte posílení těla zájem, odpovídající roli této složky při 

vašem cvičení. Neupřednostňujte je před jiným cvičením (techniky, strečink, sestavy, dechová 

cvičení…), ale ani se je nepokoušejte ošidit. Jediný, kdo na to doplatí, budeme my sami. 

 Nezapomeňte, že všechny části těla je potřeba posilovat vyváženě, neupřednostňovat 

kteroukoliv část těla před jinými. Vždyť silné paže bez silných nohou nic nedokážou a 

jakkoliv posílené břišní svalstvo je bez odpovídajících zádových svalů pouze zdrojem 

zdravotních potíží. Pří výběru cviků a při samotném cvičení bychom se měli řídit především 

pocity vlastního těla a vlastním rozumem. Cviky je vhodné po jisté době obměňovat, protože 

jinak se naše tělo stane proti jejich účinku imunním a cviky nepřinesou kýžený výsledek.  

 

 Síla 

 Síla v karate je základem všech pohybových schopností, mimořádně důležitá, je pro 

rozvoj výbušné síly a rychlosti v acyklických pohybech, tedy činnosti typických pro karate 

(techniky vedené velkou rychlostí a koordinované, často v kontaktu se soupeřem).  

 Sílu je možné definovat jako schopnost překonávat nebo udržet vnější odpor svalovou 

kontrakcí. Odporem je myšlena například hmotnost břemene, odpor prostředí (cvičení ve 

vodě, písku), odpor partnera, posilovacího stroje, apod. Pokud je výcvik síly kombinován s 

ostatními pohybovými schopnostmi jako je rychlost, vytrvalost, vznikají další typy síly.  

Pro výcvik karate jsou důležité 3 druhy síly: maximální, výbušná a vytrvalostní. 

Síla maximální -  je největší síla, kterou je nervosvalový systém schopen při maximální 

(často izometrické) kontrakci vyvinout. 



 

Síla výbušná -  je schopnost překonávat vnější odpor velkou rychlostí kontrakce. Jde zde o 

maximální zrychlení pohybu. 

Síla vytrvalostní -  je schopnost překonávat únavu organismu při dlouhotrvajícím silovém 

výkonu. 

Protože v karate je většina pohybových činností konána jednorázovými acyklickými pohyby 

(údery, kopy, kryty) velkou rychlostí, koordinované a někdy i proti odporu soupeře, jsou dány 

požadavky na důkladný rozvoj těchto sil. 

 V posilování platí zásada, jakou rychlostí budu cvičit, tak bude sval odpovídat. Budu-

li cvičit maximální rychlostí, výbušně, budu potom také schopna vést jakýkoliv pohyb 

maximální rychlostí, výbušně. Abych však byla schopna dlouhodobě rozvíjet např. výbušnou 

sílu (ale v důsledku i rychlost), musím mít "základ" v dobré úrovni maximální sily. Proto platí 

všeobecná zásada: nejprve je nutné zvyšovat maximální sílu, potom výbušnou a vytrvalostní 

sílu.  

 

2. CÍL PROJEKTU 

 Cílem při výběru metod rozvoje síly je určit, pro koho silový program připravujeme. 

Jiný posilovací program bude u dítěte, dospělého začátečníka a pokročilého karatisty. 

Následně podle vyspělosti cvičence zvolit jednu z posilovacích metod. Buď na rozvoj 

maximální síly nebo na vytrvalost či výbušnost, která je pro cvičení karate nejdůležitější. 

 Je pravda, že samotným tréninkem karate se mnohé tělesné schopnosti a předpoklady 

rozvíjejí, není to však dostačující a musíme jim věnovat zvláštní pozornost. Všude v atletice, 

v kolektivních sportech i v úpolových disciplínách se ustavičně hovoří o síle, výbušnosti, 

rychlosti, vytrvalosti, pohyblivosti. To jsou základní tělesné charakteristiky, na kterých potom 

můžeme postavit účinnou techniku. 

 První podmínkou je naučit tělo základním pohybům a vytvořit aspoň minimální silové 

předpoklady.  

 



 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 

3.1. Druhy síly 

 Před začátkem posilování je potřeba si ujasnit, jaký druh síly chci především rozvíjet, 

co se mi bude hodit v mém bojovém umění, protože ne všechny typy síly jsou vhodné pro 

adepta bojových umění a i v různých stylech upřednostňujeme různé typy síly např. u judo, 

aikido nebo karate. 

 Druhy síly můžeme rozlišit z několika hledisek. 

a) Z hlediska druhu pohybu  rozeznáváme sílu 

 - statickou (izometrickou) – tento druh síly se neprojevuje pohybem. Uplatňuje se při 

 fixacích a držení těla ve statických polohách.                                                                              

 - dynamickou (izokinetickou) – ta se naopak pohybem projevuje a můžeme ji dále 

 specifikovat jako sílu: 

- výbušnou, kterou uplatňujeme v případech, chceme-li udělit předmětu (tělu) co 

největší zrychlení.                                                                                                             

- rychlou, kterou uplatňujeme v pohybech s maximální rychlostí (běh, jízda na kole..)  

- pomalou, která se svým charakterem blíží síle statické (tahová cvičení). Může mít i 

brzdivou tendenci. 

b) Z hlediska doby trvání pohybu může mít síla charakter vytrvalostní (dlouhodobý) nebo                          

rychlostní (krátkodobý). 

c) Z hlediska tvorby svalové hmoty 

 - svalová hmota narůstá velmi rychle a podstatně (obvykle při rozvoji statické síly) 

 -svalová hmota zůstává na stejné úrovni (obvykle při rozvoji dynamické síly) 

 - svalová hmota částečně ubývá (obvykle při vytrvalostním tréninku) 

 

 

 



 

3.2.  Rozvoj síly u dítěte, dospělého začátečníka a pokročilého 

-  u dítěte je ideální, když budoucí karatista rozvíjel pohybové schopnosti už v dětství, když 

ho rodiče vedli už od malička k nejrůznějším druhům sportu a hrám. „Beztrestně“ tak získal 

to, na co by později musel vyvinout obrovskou námahu. Děti by se neměli z hlediska 

posilování přemáhat, nejúčinnější a nejlepší posilovací technikou pro děti by mělo být 

posilovat svým vlastním tělem - kliky, sedy lehy, sklopky, dřepy, výdrž ve shybu, běh atd. 

Nebo pomocí různých her vybíjená, kopaná, přetahovaná, slalomy, člunkové běhy, starty 

z lehu atd. 

- u dospělého začátečníka, který dosud nezávodil, bude jiný posilovací program. Začátečník 

potřebuje zvětšit svalovou hmotu (základ pro maximální sílu a poté pro výbušnou sílu). Ten 

může být v technikách tzv."pomalejší". Též je vhodné u začátečníka začít posilovat vlastním 

tělem tj. kliky, sedy lehy, sklopky, dřepy, shyby, běh a až později přidat vhodné posilovací 

pomůcky. Vhodné je začít zvětšovat sílu a kondici pomocí běhání. Delší tratě pro rozvoj síly a 

kondice. Následně kratší tratě (sprinty), nebo starty pro rozvoj rychlosti a výbušnosti. 

- pokročilý závodník bude posilovat zase jiným způsobem. Bude především dbát na rozvoj 

výbušné síly a vytrvalosti. Sprinty, starty z lehu nebo z kleku atd. Co nejrychlejší provedení 

úderů-cuki, kopů-keri, starty z místa v bojovém postoji. Provádí se malé množství opakování, 

aby docházelo k  rozvoji výbušnosti a ne vytrvalosti. Pokročilý závodník může používat různé 

otužovací a posilovací pomůcky jako jsou expandéry, lapy, boxovací pytle, makiwary, 

dřevěné panáky atd. 

 

4. METODIKA ROZVOJE SÍLY 

4.1. Obecná silová příprava 

 Obecnou sílu nejčastěji rozvíjíme metodami převzatými ze vzpěračského tréninku. 

Přitom musíme dodržet následující zásady: 

1. Určit velikost zátěže pomocí tzv. osobního maxima (OM), tj. nejvyšší hmotnost činky, 

s níž je cvičenec ještě schopen příslušný cvik jednou opakovat. Může to být i hmotnost 



 

vlastního těla s případnou zátěží. OM se stanoví na základě vyzkoušení a ověření a 

udává se v procentech maximálního výkonu. 

Tabulka pro orientační určení osobního maxima: 

OM % maxima 

1x 100% 

2-3x 90% 

3-5x 80-70% 

25x 40% 

50x 30% 

 

Příklad: zvedne-li cvičenec činku o hmotnosti 100 kg pouze 1x, jeho OM je 100 kg a je to  

100 %.  Z tabulky se pak odvodí příslušné procento. 

2. Vybrat si metodu pro rozvoj příslušné síly a při cvičení potom důsledně dodržovat 

touto metodou určenou: 

a) velikost zátěže (určená v procentech OM), 

b) počet opakování cviku v jedné sérii, 

c) počet sérií, 

d) délku odpočinku mezi sériemi, 

e) rychlost vedení pohybu (rychlost cvičení) 

 

3. Rozhodnout se pro organizaci cvičení: 

 

a) Posilování na stanovištích 

 znamená absolvovat na stanovišti stanovený cvik (např. benč press) v určeném objemu  

 (4 série, v každé sérii 10 opakování) určitou metodou (např. metoda kulturistická) a 

 přejít na další cvik na jiné stanoviště (přítahy činky v předklonu). Takto organizovaný 

 trénink je časově náročnější, ale vzhledem k posilované svalové partii-výživnější. 

 

 



 

b) Posilování střídavé 

 Spojit 2 až 4 různé cviky, zatěžující odlišné svalové skupiny, do jedné série. Např.  

 sed-leh, dřep s činkou, přítahy činky v předklonu a tato cvičení zopakovat 4x. Správný 

 výběr cviků umožní v průběhu cviční zotavení jedněch svalových skupin při 

 zatěžování druhých. Takto organizované posilování je časově méně náročné a při vyšší 

 intenzitě cvičení zatíží kardiovaskulární systém. 

4. Do cvičebního programu vybrat takové cviky, aby byly zatěžovány všechny hlavní 

svalové skupiny (hrudník, mezilopatkové svalstvo, břišní a hýžďové svalstvo), přitom 

se zaměřit hlavně na méně rozvinuté svalové skupiny. 

5. Do jedné tréninkové jednotky zařadit cca 5-6 cviků, a to v pořadí, aby maximálně 2 po 

sobě následující cviky zatěžovaly jednu svalovou skupiny. 

6. Odpočinek mezi sériemi je aktivní (obsahuje protahovací, dechová a uvolňovací 

cvičení). 

7. Po ukončení posilování zařadit protahovací a relaxační cvičení, která urychlí zotavení 

svalstva. 

8. Pamatovat si,že: 

- odpočinek mezi dvěma posilovacími tréninky je minimálně 48 hodin, po těžkém 

tréninku až 72 hodin. 

- 2 posilovací tréninky týdně je minimum nutné pro udržení existující úrovně síly. 

 

Maximální síla a její rozvoj 

Maximální síla její rozvoj 

Série:   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Zátěž:           60%    65%    70%     75%    80%    75%    70% 

Počet opakování: 10 9 8 7 6 7 8 

Odpočinek:  mezi sériemi cca 3 minuty (frekvence 120 tepů/min.) 

Rychlost cvičení: plynule, tempo střední. 

Poznámka: 

 Jeden cvik se opakuje ve 4-5 sériích, pokročilí cvičenci volí až 7 sérií. 

 V každé sérii cvičit do vyčerpání. Je-li možné vykonat větší počet opakování, než 

určuje tabulka, musí se zvýšit zátěž (je špatně určené OM). 



 

 Metoda zajišťuje velkou hypertrofii (zbytnění) svalu, při dlouhodobé aplikaci dochází 

též k výraznému zvyšování svalové síly. Pomalý pohyb s břemenem zvyšuje přívod krve a 

výživných látek do posilovaných svalů a tím dochází ke zbytnění svalů. 

Metoda maximálních úsilí 

Série:   1. 2. 3. 4. 5.  

Zátěž:           85%    90%    95%   100%   80%  

Počet opakování: 5 3 2 1 5 

Odpočinek:  mezi sériemi cca 3 minuty (frekvence 120 tepů/min.) 

Rychlost cvičení: malá 

Poznámka: 

 Metoda zajišťuje rozvoj maximální síly. Protože posilovací podnět působí na svalové 

vlákno krátce, dochází k malé hypertrofii svalu, ale síla se zvyšuje. Tato síla je základem pro 

rozvoj ostatních druhů sil, není však vhodná pro mládež (pracuje se s maximálními zátěžemi). 

Výbušná síla a její rozvoj 

Metoda rychlostní 

Série:   1. 2. 3. 4. 5. 

Zátěž:          30%    40%     50%    60%    40% 

Počet opakování: 7 6 5 4 5 

Odpočinek:  2-5 minut podle stavu trénovanosti (120 tepů/min) 

Rychlost cvičení: Vysoká až maximální. Rychlost nesmí klesnout. 

Poznámka: 

 Metoda zajišťuje rozvoj explozívní síly se schopností konat opakovaně rychlé pohyby 

a pohyb maximální rychlostí. Předpokladem pro získání této síly je dobře rozvinutá 

maximální síla. 

 

 



 

Vytrvalostní síla a její rozvoj 

Metoda vytrvalostní 

Série:   1. 2. 3. 4. 5. 6.(až 8) 

Zátěž:            30%    35%    40%     45%     50% 35% 

Počet opakování: 20 17 14 12 10 17 

Odpočinek:  2-3 minuty podle stavu trénovanosti 

Rychlost:  Vysoká až maximální. Rychlost nesmí klesnout 

 

 Ve všech metodách rozvoje síly je zátěž postupně zvyšována a poslední série je potom 

cvičena se zátěží nižší. Jde o tzv. formu „pyramidy“, která se pro posilovací programy 

v karatedó nejlépe osvědčila.  

 Posilovací trénink je nutné zařazovat stále, jinak silové schopnosti velmi rychle 

klesnou na původní úroveň. 

 

4.2. Speciální silová příprava 

 Cvičení užívaná v této přípravě mají komplexní účinek, rozvíjejí pohybovou 

dovednost (techniky karatedó) a přitom specificky posilují namáhané svalové skupiny. 

Hlavním úkolem je zvýšení schopností organismu podat silový výkon v anaerobních 

podmínkách a přitom zachování kvalitativních projevů síly, zejména výbušné síly. Tento 

speciální posilovací program je sestaven z následujících hlavních druhů cvičení a je 

realizován formou kruhového tréninku. 

4.3. Kruhový trénink 

 V kruhovém tréninku dochází ke střídání maximálního svalového úsilí s odpočinkem, 

což je velmi podobné zatížení při utkání. Typické pro kruhový trénink je uspořádání 

jednotlivých stanovišť do kruhu a postup cvičenců v odpočinkových intervalech po 

jednotlivých stanovištích. Celková doba cvičení (odpočinek není započítáván) by měla 

odpovídat přibližně čtyřnásobku až pětinásobku doby vlastního utkání, neboli 12-15 minutám 

(závisí na zdatnosti cvičenců a obtížnosti zařazených cviků). Všechny cviky zařazené do 

kruhového tréninku musí cvičenci dokonale znát. 



 

a) Napodobivá posilovací cvičení 

 

 Cvičení mají podobný pohybový průběh jako techniky karatedó, a jsou proto velmi 

důležitou součástí posilovacích programů.  

 

Počet cvičení (stanovišť): 6 

Délka cvičení:   30 sekund na každém stanovišti 

Odpočinek:   10 sekund mezi cvičeními 

Počet okruhů:   3-6 

Odpočinek:   1-2 minuty mezi okruhy   

Příklady cvičení: 

- opakované nástupy na podmety do plného míče, 

- vedení určených technik do boxerských pytlů, lap, 

- pomalé vedení technik s izometrickým napětí (kime), 

- tori opakovaně podmety, uke výskok snožno (nástup na tobigeri), 

- tori ura mawašigeri, uke dřep v kamae (taisabaki) a opačně, 

- opakované odhozy plného míče jako při technice Gyakucuki. 

b) Vedení technik ve dvojici 

 Okruh absolvuje dvojice cvičenců, kteří se ve funkci ukeho a toriho střídají po 20 

sekundách. 

 Při výběru cviků musíme dbát na zásadu zatěžování různých svalových skupin. 

Cvičení má charakter nepřerušované činnosti a vyžaduje tedy mobilizaci volního úsilí. 

Zařazuje se hlavně na závěr tréninkové jednotky. 

Počet stanovišť:  5-7 musí být lichý počet  

Délka cvičení:   20 s na každém stanovišti (čas celkově 10-12 min.) 

Rychlost cvičení:   submaximální, až maximální intenzitou (160-180 tepů/min.) 

Odpočinek:   5 s mezi cvičeními (na konci odpočinku 110 tepů/min.) 

Počet okruhů:    5-6 

Odpočinek:    1-2 minuty mezi okruhy podle zdatnosti. 

 



 

Příklady cvičení: 

- tori opakovaně jokogeri čúdan, uke útočí s maegeri. Oba cvičenci mají zatěžovací náramky, 

- opakovaně vedené kombinace kopů do lap (MAEGERI – MAWAŠIGERI – UŠIROGERI), 

- tori opakovaně GYAKUCUKI čúdan, uke nastavuje hrudník, který si chrání ochranou     

vestou. 

 

c) Obecná cvičení 

 Cvičení s překonáváním hmotnosti vlastního nebo spolucvičencova těla. 

Počet cvičení (stanovišť): 6 

Počet opakování:  8-10x na každém stanovišti 

Počet okruhů:   4-10 (od osmi okruhů jde o náročné cvičení) 

Odpočinek:   není 

Příklady cvičení: 

- kliky ve vzporu ležmo na kloubech rukou, 

- z kamae výskok snožmo s přitažením kolen k hrudníku (nástup na tobigeri) 

- izolované posilování břišních svalů s odporem spolucvičence,  

- roznožka přes spolucvičence s podlézáním, 

- poskoky v kamae se spolucvičencem na ramenou, 

- přemisťování, uke znesnadňuje pohyb držením za pásek kimona. 

 

4.4. Posilování s překonáváním hmotnosti vlastního těla a 

spolucvičence       

 Cviky by měly být zařazovány pravidelně na závěr tréninkové jednotky. Délka cvičení 

je v tomto případě přibližně 20 minut. Podle zaměření tréninku určí trenér metodu posilování. 

Dvojice:  zvedání ležícího cvičence za paže. 

Posiluje:  pletenec ramenní, vzpřimovač trupu (ležícího cvičence) a flexor kyčle,  

  vzpřimovač trupu (stojícího cvičence). 

Modifikace: zvedání spolucvičence za ramena, lokte, zápěstí. 



 

Dvojice: předklony ve visu v podkolení. 

  Spolucvičenec drží v podpaží nohy partnera, který má ruce v týl a opakovaně 

  provádí předklony. 

Posiluje: přímý sval břišní, sval bedrokyčlostehenní, flexor kyčle. 

Dvojice: přeskoky snožmo spolucvičence. 

  Spolucvičenec je ve vzporu klečmo. Přeskoky jsou bez meziskoků, ve výskoku 

  maximálně přitáhnout kolena k hrudníku. 

Posiluje: svalstvo dolních končetin. 

Dvojice: klik se spolucvičencem. 

  Vzpor ležmo, spolucvičenec sedí na jeho lopatkách tak, aby zatížení bylo 

  rovnoměrně rozloženo na paže cvičícího, který opakovaně provádí klik. 

Posiluje: prsní sval střední část, pletenec ramenní, svalstvo trupu. 

Dvojice: kop s výdrží v konečné fázi. 

  Tori procvičuje jokogeri s výdrží 5 s na konci. Uke na toriho kop provádí dřep 

  (kopající noha je nad hlavou). 

Posiluje: abduktory kopající nohy. 

Modifikace: tori zkouší mawašigeri, maegeri, uširogeri. Uke je v dřepu. 

Dvojice: hluboký dřep se spolucvičencem na ramenou nebo výdrž v šikodači. 

  Spolucvičenec sedí cvičenci na ramenou. Opakovaně dřep. Zatížení je možné 

  regulovat, spolucvičenec se může přitahovat k žebřinám. 

Posiluje: svalstvo dolních končetin, extenzor trupu. 

Dvojice: Zvedání spolucvičence za čelo. 

  Cvičenec je ve vzporu ležmo, druhý zvedá jeho toporné tělo za čelo. 

Posiluje: šíjové a krční svalstvo, zádové svalstvo. 

 

 

 



 

5. TEORETICKÉ ZÁKLADY PROJEKTU  

 Síla a rychlost  

 Mezi klíčové problémy většiny sportů patří rozvoj síly. Každý druh pohybu má svoje 

vlastní, specifické požadavky na to, jaká má být síla, na určitý druh pohybu potřebná, které 

svalové skupiny jsou nejangažovanější atd. V určitém slova smyslu můžeme mluvit o statické 

a dynamické síle, která se může projevit jako výbušná síla (síla v rychlosti) a vytrvalostní síla 

(schopnost podávat opakovaný silový výkon delší čas). V karate je pochopitelně 

nejzajímavější výbušná síla. 

Metoda tréninku síly: 

- váha zátěže (hmotnost) použitá v jednotlivých cvičeních, respektive velikost odporu, kterou 

při cvičení překonáváme, 

- počet cvičení a jejich opakování, 

-interval odpočinku mezi cviky, mezi sériemi cviků a mezi jednotlivými tréninkovými 

jednotkami, 

- způsob vykonávání cvičení v prostoru a času  (myšlená je dráha pohybu a jeho rychlost). 

U posledního bodu můžeme též mluvit o izotonické kontrakci svalu, kde se sval zkracuje proti 

neměnící se zátěži (zdviháme činku)  a o izometrické kontrakci, kde se délka svalu nemění, 

jelikož zátěž je velká, nepřekonatelný odpor (tlak proti pevnému předmětu). V poslední době 

se prosazuje i takzvaný izokinetický způsob cvičení, ke kterému je potřebné speciální 

zařízení, které automaticky mění velikost odporu podle síly, kterou působíme a rychlost 

pohybu zůstává konstantní. 

  Síla a výbušnost 

 Nejdůležitější formou silového projevu v karate je výbušnost. Výbušnost je vlastně 

schopnost překonávat odpor velkou rychlostí a pro její získání můžeme postupovat dvojím 

způsobem. Buď se snažíme zvýšit svoji maximální sílu nebo zvyšujeme rychlost svalové 

kontrakce. Metodickým problémem je spojení těchto dvou komponentů a jejich vzájemný 

poměr a odhadnutí toho, co je v daném případě potřebnější. 

 Když chceme získat výbušnost, musíme zamezit veškerým vlivům, které zpomalují 

vykonávaný pohyb při cvičení. Jedná se o to, pokud není pohyb vykonávaný maximální 



 

možnou rychlostí, výbušnost se nezlepšuje a cvičení má jiné účinky. Hlavním faktorem je  

únava. V praxi to znamená, důležitá je kvalita a pokud začíná klesat, cvik už nepůsobí 

v žádaném směru. Pro výbušnost mají smysl jen výbušné, rychle vykonané cviky – potom 

rychlost pohybu pod vlivem únavy klesá a necvičíme vlastně výbušnou sílu, ale vytrvalost. 

 

 Rychlost  

 Rychlost, je schopnost provádět určité pohybové činnosti nebo řešit pohybové úkoly v 

nejkratším čase, a to do 20 s. Je tedy přímou součástí technik v karate a jedním z 

nejdůležitějších faktorů účinnosti technik v utkání či skutečném boji.  

 Úroveň rychlosti je podstatným faktorem ovlivňujícím výkon v karate. Je přibližně ze 

70-80 % geneticky (děděním) determinována, tzn. že určitý stupeň předpokladu jedinec dědí, 

ale i tak je možné částečně rychlost ovlivnit. Rozvoj maximální rychlosti je možný do 20 let. 

Vyžaduje však trpělivost a znalost metod rozvoje. Ostatní pohybové schopnosti (síla, 

vytrvalost, obratnost, pohyblivost) ke zvýšení rychlosti napomáhají.  

 V karate je vyžadována rychlost jednotlivého pohybu, ale současně je nutné zajistit i 

rozvoj rychlosti komplexní a rozvoj reakce. Protože však vysoká rychlost jedné činnosti 

(např. rychlost úderu) neznamená současně i velkou rychlost reakce, tj. rychlosti nekorelují 

(neovlivňují se), je tedy v tréninku karate nutné rozvíjet všechny druhy rychlosti. 

 Vytrvalost 

 Vytrvalost je schopnost organismu dlouhodobě pracovat submaximální intenzitou, tj. 

asi 80 až 85% maximální rychlosti. Rozvíjí se pouze tehdy, vyvolá-li tréninkové zatížení 

určitý stupeň únavy. Organismus se tomuto stavu snaží přizpůsobit a postupně se adaptuje na 

vyšší zatížení. Tato adaptace organismu se projeví ve vyšší výkonnostní kapacitě srdce a 

oběhového systému. Např. se sníží tepová frekvence, zvětší srdeční objem, zvýší kapacita 

dýchání, sníží se dechová frekvence a dojde ke kvalitnější látkové výměně (ve zrychlení 

přenosu kyslíku z plic do tkání). Dochází také k biochemickým změnám na buněčné úrovni 

(vytváří se biochemické rezervy pro dlouhotrvající práci). 

 Vytrvalostní trénink zvyšuje tedy funkční kapacitu organismu a tím je základem pro 

schopnost organismu absolvovat dlouhotrvající trénink. Zjednodušeně řečeno vytrvalost 

charakterizujeme jako schopnost odolávat únavě. 

 



 

 Ohybnost 

 

 Tělesná ohybnost nebo-li uvolněnost. Tento mimořádně důležitý faktor je odborně 

definovaný jako schopnost vykonávat pohyby v maximálním rozsahu. Ohybnost ve vztahu 

k svalovému aparátu, hovoříme o pružnosti, když o kostním a kloubním systému, hovoříme o 

pohyblivosti. Svalová pružnost je schopnost svalu maximálně se prodloužit, kloubní 

pohyblivost je maximální rádius pohybů, které je možné v daném kloubu realizovat a závisí 

na poměru mezi velikostí kloubní hlavice a kloubní jamky. Obě dvě tyto složky pohyblivosti 

jsou na sobě závislé. Ke schopnosti svalu se maximálně prodloužit souvisí i jeho schopnost 

relaxovat, protože i částečné napětí tomu zabraňuje. Proto závisí okamžitá ohybnost na 

psychickém stavu v daném momentě. 

 Nejlepší předpoklady pro rozvoj pohyblivosti jsou v dětství. Tato ohybnost a pružnost, 

pokud ji systematicky nerozvíjíme, se věkem ztrácí. S přípravou je nejlepší začít co nejdříve. 

Výsledky jsou lepší a nejméně bolestné. Je třeba podotknout, že pohyblivost se může výrazně 

zlepšovat v jakémkoliv věku, za předpokladu, že cvičení je systematické a promyšlené. 

Potvrdit by to mohli například jogíni, kteří nepokládají věk v tomto směru za žádnou 

překážku. Pohyblivost je záležitost individuální a mnozí dosahují s minimální námahou toho, 

co by jiné stálo stovky hodin potu. 

 

 Tělocvična, fitness, venkovní hřiště 

 

 Rozvoj síly v karate může být prováděn v tělocvičně, kde běžně probíhají tréninky 

buďto za pomocí pomůcek nebo používáním své vlastní váhy bez použití pomůcek. Trénink 

může probíhat ve speciálních dódžo, kde je velké množství pomůcek pro rozvoj síly karatisty 

– např. lapy, makiwara, boxovací pytle, dřevěné panáky, medicinbaly, žebřiny, švihadla, 

různé expandéry atd. 

 Dalším místem pro rozvoj síly může být fitness, kde je nepřeberné množství 

posilovacích strojů. 

 Dobrým místem pro realizaci rozvoje síly je také cvičení venku na čerstvém vzduchu 

např. na travnatém hřišti. Toto cvičení je vhodné pro letní přípravu. Síla se zde rozvíjí např. 

formou běhu – na dlouhé vzdálenosti nebo na krátké vzdálenosti jako jsou sprinty dále starty 

z místa pro rozvoj výbušnosti a rychlosti. 



 

6. VÝSLEDEK PROJEKTU 

 V zásadě pro karate platí, že cvičíme buď vytrvalost v síle pokud jde o rozvoj síly a 

nebo  výbušnost (cvičení s menším počtem opakování ale maximální rychlostí). Při rozvoji 

výbušné síly bych využila metody rychlostní: počet sérií je 5,  zatížení 30 - 50%, počet 

opakování 4 - 7, odpočinek 2-5 minut,  rychlost cvičení vysoká až maximální, rychlost nesmí 

klesnout. Metoda zajišťuje rozvoj explozívní síly se schopností konat opakovaně rychlé 

pohyby a pohyb maximální rychlostí. Předpokladem pro získání této síly je dobře rozvinutá 

maximální síla. Při rozvoji vytrvalostní síly bych doporučila využít metody vytrvalostní: 

počet sérií je 6-8 (podle trénovanosti), zátěž mezi 30 - 50%, počet opakování kolem 15, 

odpočinek 2-3 minuty. Rychlost vysoká až maximální. Rozdíly mezi metodami rychlostní a 

rychlostně vytrvalostní jsou dva tj. v počtu opakování a v délce odpočinku. Ve všech 

metodách rozvoje síly je zátěž postupně zvyšována a poslední série je potom cvičena se zátěží 

nižší. Jde o tzv. formu „pyramidy“, která se pro posilovací programy v karatedó zdá jako 

jedna z nejlepších. 

 Při aplikaci těchto metod je vhodnou formou posilování kruhový trénink, při kterém 

můžeme některou svalovou skupinu zatěžovat a jinou nechat regenerovat. Tato forma cvičení 

je mimořádně náročná na srdce a plíce a rozvíjíme tím kromě jiného i aerobní kapacitu. 

Z hlediska dynamiky cviků upřednostňujeme například výskoky před klasickými dřepy a 

všeobecně prudké pohyby před pomalými. Další vhodnou formou posilování v karate je 

posilování ve dvojících. 

 Nejvíc by měl karatista posilovat stehenní svaly, břišní svalstvo a svaly pletence 

ramenního (prsní a deltové svaly). Přílišné posilování ohýbačů (flexorů) může působit na 

techniky v karate spíše nepříznivě. Při posilování v karate je velice vhodné posilování s váhou 

vlastního těla je to jeden z nejzdravějších, nejrychlejších a nejdostupnějších způsobů 

posilování. Množství posilovacích cvičení pomocí váhy vlastního těla je nepřeberné a je 

možné tak posilovat všecky důležité svalové skupiny. 

 

 

 



 

7. ZÁVĚR 

 Začátečník se musí zaměřit na přirozené posilování (kondiční cvičení s vlastní 

hmotností těla, gymnastická cvičení bez nářadí, drobné úpoly). Pokročilý karatista se 

zaměřuje na speciální rozvoj síly, tj. síly nutné pro techniku karate. Do každého posilovacího 

programu zařazovat dostatečné množství protahovacích a kompenzačních cvičení. Při 

posilování nezatěžovat zbytečně páteř a využívat hlavně cvičení v lehu nebo na lavici apod. 

 Při výběru cvičení dbát na to, aby nedošlo k neproporčnímu rozvoji svalstva či 

některých svalových skupin a tím k tzv. svalové nerovnováze. Nejčastěji k tomuto vede úzce 

specializovaný trénink. 

 Není vhodné posilovat každý den, pro začátečníka je vhodný systém Po, St, Pá zbytek 

dní odpočinek. Ve stádiu pokročilosti můžeme posilovat Po, Út, Čt, Pá. Poté je možné dva 

dny posilovat a jeden den odpočívat bez ohledu na to, jeli všední den či neděle. 

 Jednotlivé posilovací cviky na různé partie je vhodné po čase obměňovat. Sval si na 

určitý cvik zvykne, „otupí“ a odmítá se dál rozvíjet. Proto je ho potřeba „ošidit“ změnou 

cviku. Tím dostane nový impuls a jeho kvalita se dále bude zlepšovat. Doporučuji sestavit si 

několik posilovacích rozpisů cvičení, které se budou dodržovat a obměňovat. Je vhodné i 

libovolně přesouvat cviky mezi rozpisy. K obměně by mělo docházet asi po dvou měsících. 

 Posilujeme-li jedenkrát za 14 dní, síly nám neubývá, ale ani nepřibývá. Z této rovnice 

se vychází při dalším stanovování účinnosti posilovacích cvičení. Při jednom tréninku týdně 

představuje přírůstek asi 40% nárůstu, při posilování jedenkrát za tři dny činí nárůst síly asi 

60%, a při posilování každý druhý den je to již 75%. Ovšem při posilování dvakrát denně je 

rozdíl v nárůstu síly zanedbatelný.  
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