
1 
 

Závěrečná práce trenérů II. třídy 

na téma 

Funkční strečink 

v karate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marek Šír      K.Vary, září 2009 



2 
 

Osnova 

Úvod 

1 Teoretická východiska strečinku v karate 

1.1 Definování cílů protahovacích cvičení 

1.2 Intenzita protahování 

1.3 Které svalové skupiny je třeba protahovat 

1.4 Druhy protahovacích cvičení 

2 Praktická část 

2.1 Postup zařazování protahovacích cvičení 

2.2 Strečink pro techniky rukama 

2.3 Strečink pro techniky nohama 

Závěr 

Seznam použité literatury 

 

 

 

Úvod 

 Maximálně uvolněný a „roztažený“ člověk byl vždy charakteristickým 

představitelem typického karatisty, jak jej vnímala zejména laická veřejnost a 

prakticky každý cvičenec se někdy setkal s výroky typu: „Ty děláš karate? 

Uděláš provaz a rozštěp?“ Toto je dobrý příklad nesprávného chápání smyslu 

roztahování, nebo také strečinku, který se však běžně aplikuje v mnohých dojo 

dodnes. Provedení provazu či rozštěpu samo o sobě nepřináší požadovaný 

výsledek ve vztahu ke cvičení karate, které má specifické požadavky na 

maximální rozsah pohybového aparátu při provádění pohybů typických pouze 

pro karate. Také proto jsem tuto seminární práci nazval „funkční strečink v 

karate“. Má obrátit pozornost k provádění strečinku tak, aby byl účelný 

(funkční), šetřil zdraví a dosažené výsledky byly odpovídající vynaloženému 

úsilí. Velkou část myšlenek použitou v praktické části této práce jsem převzal 
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od pana Petra Pospíšila, který je dlouholetým baletním mistrem a po zhlédnutí 

tréninku karate nám nabídl drahocenné rady. Za to mu patří velký dík. Z jeho 

zkušeností je však možno předat v této práci jen malou část. 

 

1. Teoretická východiska strečinku v karate 

Jak již bylo konstatováno, strečink v karate je specifickou záležitostí kvůli 

potřebě vykonávat nezvyklé pohyby v maximálním rozsahu, zejména v rámci 

dané techniky (cviku), přičemž nedostatečně rozvinutá pohybová schopnost 

bude s velkou pravděpodobností negativně ovlivňovat kvalitu techniky. To proto, 

že povede ke ztrátě rovnováhy a zapojování nežádoucích svalových skupin. 

Dalším důležitým faktorem je nutnost provádět dané pohyby s maximálním 

nasazením, za rychlého střídání napětí a uvolnění jak celého těla, tak jeho 

jednotlivých částí nezávisle na ostatních částech těla a jimi vykonávaných 

pohybech.  

Naprostá většina zásad strečinku je pro všechny sporty stejná. Proto 

můžeme převzít tvrzení, že každá z protahovacích metod má své opodstatnění, 

vždy podle toho, jaký cíl je sledován a je velmi složité rozdělovat protahovací 

cvičení na „dobrá“ a „špatná“ (Slomka, Regelin 2008). Proto bude důležité 

vymezit cíle, který chceme daným cvičením dosáhnout. Někdy také zjistíme, že 

se naše metody dostanou do částečného rozporu se všeobecnými cíli i 

některými zásadami správného strečinku, protože budeme sledovat cíle 

specifické. Znalost principů a zákonitostí strečinku však pomáhá tyto nedostatky 

alespoň minimalizovat. 

Nebudeme se zabývat podrobnou definicí strečinku, avšak vezmeme na 

vědomí konstatování, že strečink zahrnuje protahovací cvičení a mobilizační 

cvičení (Slomka, Regelin 2008). Rozdíl mezi nimi je poměrně zásadní 

Protahovací cvičení působí na jeden sval: do délky je protahován jak sval, tak i 

pojivová tkáň. Mobilizační cvičení oproti tomu působí na jeden kloub a 

zachovávají jeho pružnost a pohyblivost. Zde je vhodné konstatovat, že 

protahování svalu prakticky vždy probíhá přes kloub, přes nějž je prováděna 

flexe tohoto svalu. Provádění jak protahovacích, tak mobilizačních cvičení 
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vychází z individuálních předpokladů každého jedince, proto je důležité 

respektovat tělesné předpoklady a nikdy cvičence nenutit vykonávat 

protahování do silné bolesti svalu nebo kloubu. Toto pouze vede ke zvýšení 

frekvence výskytu zranění exponovaných partií a v konečném důsledku je 

činností kontraproduktivní. 

Obecná doporučení k provádění strečinku předkládají Nelson a 

Kokkonen (2009) 

- Do každého strečinkového programu zařaďte vždy všechny hlavní svalové 

skupiny. 

- Na každý kloubní pohyb použijte nejméně dva různé protahovací cviky. 

- Před zahájením jakékoli pohybové aktivity zařaďte vždy jako součást 

rozcvičení lehké protahovací cviky. 

- Po skončení tréninku zařaďte pro uklidnění protahovací cviky nízké intenzity 

s dlouhou dobou protažení. 

- Jestliže svalová bolest trvá, provádějte pouze mírné protahovací cviky s 5-

10 sekundovou výdrží v každé poloze. 

- Pokud po tréninku bolí svalstvo, provádějte jenom 2-3 lehké protahovací 

cviky s 5-10 sekundovou výdrží v každé poloze. 

- Většina protahovacích cviků by měla být statická. 

 

V praktické části budou jednotlivé cviky komentovány také podle míry, do 

jaké splňují tato doporučení. Samozřejmě existují ještě mnohé další poznámky, 

které efektivitu protahování značně zvyšují. Jsou to zejména ty, které určují 

správnost provedení protahovacího cvičení. Lze tedy konstatovat, že první 

doporučení ke strečinku by mělo znít následovně: „Vždy vykonávejte správně 

zvolené a do tréninkové jednotky vhodně zařazené protahovací cvičení, 

prováděné správným způsobem, vhodnou intenzitou a po správnou dobu.“ 

Praktická otázka však je, kdy zařadit strečink do tréninkové jednotky. Slomka a 

Regelin (2008) uvádějí následující rozdělení: 

- na úvod tréninku 

- na závěr tréninku 

- jako samostatný trénink 
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Pro trénink karate však je typický i strečink v průběhu tréninku, před a po 

provádění určitých technik či jejich kombinací. Zde tedy bude nutné určit cíle 

protahování se zřetelem na nacvičovanou techniku. 

 

1.1 Definování cílů protahovacích cvičení 

Pro určení cíle strečinku a prostředků k jeho dosažení je nutné definovat 

polohu těla při technice karate, tj. zejména vzájemnou polohu kloubů a z ní 

vycházející napnutí svalů a rozložení hmotnosti těla, která tyto svaly ovlivňuje, 

včetně následných pohybů, zejména pokud agonisté polohu kloubů při dalším 

pohybu výrazně změní. Při cvičení karate vychází rovnováha a její udržení ze 

schopnosti udržet na místě hlavu, jakožto centrum kontroly rovnováhy a dále 

z polohy kyčlí a křížové a bederní části páteře (lumbální a sakrální), jakožto 

bodů určujících rozložení hmotnosti a tenze svalů, zejména svalů břišních a 

zádových. Pro správné a uvolněné provádění technik karate (zejména technik a 

kombinací s přemisťováním), je nezbytné udržovat rovnou páteř, tzv. 

„podsazené boky“, což lze definovat jako stav nuceného narovnání přirozené 

bederní lordózy do polohy, kdy je páteř téměř rovná a umožňuje krajní vytáčení 

ramen vůči oblasti pánevní bez bolestivého namáhání v křížové oblasti. Zde je 

zřejmé, že správně prováděné cvičení je v rozporu s anatomickými 

předpoklady, kdy má přirozené zakřivení páteře za úkol chránit proti jejímu 

přetížení v podélné ose s přihlédnutím k tomu, že podsazení pánve je dosaženo 

zvýšením tenze v přímých břišních svalech, tedy zvýšeným tlakem na páteř 

v podélné ose. Na druhou stranu tato poloha páteře umožňuje snížit tenzi 

hýžďových svalů a svalů na zadní straně stehna, což umožňuje méně 

namáhavé a rychlejší přemisťování. Toto úzce souvisí se schopností zapojit při 

cviku pouze žádoucí svalové skupiny (agonisty) a eliminovat napětí 

antagonistů, které by vykonávání pohybu brzdilo, což je v karate parametr 

zásadní. Tato schopnost souvisí se schopností použít pro protažení svalu 

pohyb ve správném kloubu a ve správném směru i rozsahu.  

Dalším zásadním faktorem ovlivňujícím účinnost strečinku je dýchání. 

Strečink nepochybně podporuje hluboké dýchání a správné držení těla 

(Slomka, Regelin 2008), přičemž jak hluboké dýchání, tak správné držení těla 
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mají pozitivní vliv na zdraví každého jedince. Hluboké dýchání pomáhá snížit 

tepovou frekvenci, což vede ke snížení zatížení srdce a kladný vliv na celý 

kardiovaskulární systém. V praktické části bude ukázáno, jak má správné 

dýchání i držení těla zpětně vliv na efektivitu protahovacího cvičení.  

 

1.2 Intenzita protahování 

 Nelson a Kokkonen (2009) uvádějí, že strečinková progrese by měla 

postupovat od nízké intenzity protažení a kratší doby výdrže v dané poloze 

k vyšší intenzitě a delší době protažení. Intenzitu pak rozdělují na 3 stupně. 

- nízký stupeň, nízká bolestivost 

- střední intenzita, zvýšená bolestivost 

- vysoká intenzita protažení, zvýšená bolestivost, která při dalším trvání 

výdrže mizí. 

Dále tvrdí, že výzkumné studie dokazují, že k velkému zlepšení ohebnosti a 

svalové síly napomáhá více vysoká intenzita protažení než nízká. Toto je 

ovšem v rozporu s názory některých trenérů, kteří tvrdí, že strečink nesmí bolet. 

Důležité je mít na paměti, že každý člověk je jinak tělesně disponován a ne 

všichni mohou dosáhnout stejných výsledků. V moderním pojetí sportu by však 

respekt k osobním dispozicím a ochrana zdraví měly být na prvním místě. 

K tomu napomůže uvědomění si, že „naši pohyblivost ovlivňuje celá řada 

různých struktur“ (Slomka, Regelin 2008). Ti je vyjmenovávají následovně. 

- svaly, které jsou obklopeny pojivovou tkání; 

- šlachy, které spojují naše svalstvo s kostmi; 

- nervy, které pracují jako vodiče napětí a které napětí ve svalech 

kontrolují;  

- klouby, které svým tvarem a vlastnostmi naši pohyblivost přímo 

ovlivňují. 

Tyto struktury při pohybu koordinovaně spolupracují. Nejdůležitější strukturou je 

sval, který je spojený s kostí prostřednictvím šlachy a přechází minimálně přes 

jeden kloub, za jehož pohyb je zodpovědný. Napěťové senzory v jeho pojivové 
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tkáni však jeho tvárnost částečně omezují a připouštějí pouze určitou míru 

deformace. Tento mechanismus, chrání sval před poškozením tím, že vysílá 

signál, který člověk v určité poloze při protahování vnímá jako bolest (Slomka, 

Regelin 2008). Na rozdíl od definování míry protažená svalu podle intenzity jak 

je uvádí Nelson a Kokkonen (2009), Slomka a Regelin (2008) pracují s pojmy 

„práh protažení“ a „hranice protažení“. Práh protažení chápou jako okamžik, 

v němž je během protahování pociťováno určité napětí, zatímco hranici 

protažení popisují jako bod, při jehož dosažení nebude možné protažení dále 

provádět. Pokud si tedy chceme udržet stávající pohyblivost, stačí protahování 

do polohy prahu protažení. Pokud však chceme pohyblivost rozvíjet, musíme se 

protahovat na hranici protažení. Bolest, která je pociťována se snižuje tak, jak 

se přizpůsobuje pojivová tkáň (svalový obal) a nervy na základě pravidelného 

protahování tolerují vyšší napětí (zvyšuje se neurální tolerance) (ibid.). Při 

protahování je vždy třeba být opatrný a naslouchat svému tělu, aby nedošlo ke 

zranění. Slomka a Regelin (2008) však tvrdí, že „vůlí můžeme dosáhnout pouze 

oblasti hranice protažení“ a že „svévolně si tedy během protahovacích cvičení 

sval sami poranit nemůžeme“. Pravděpodobně předpokládají, že se jedná o 

osobu zběhlou ve strečinku, která již dosáhla určitého přizpůsobení strečinkové 

zátěži. Pro správné a efektivní protahování pro zvýšení pohyblivosti stanovují 

následující pravidla. 

- Protahujte se s vysokou intenzitou. 

- Protahujte se několikrát týdně. 

- Protahujte se déle než jeden rok. 

 Všechny tato pravidla odpovídají systému tréninku karate a protahovací cvičení 

tedy mohou být v rámci tréninku vhodně aplikována. 

 

1.3 Které svalové skupiny protahovat 

 Protahovat je třeba zejména zatěžované svalové skupiny, což jsou při 

komplexně pojatém cvičení karate prakticky všechny svalové skupiny, kromě 

svalů zádových, které je třeba posilovat, protože jsou na rozdíl od jejich 

antagonistů, přímých svalů břišních, při cvičení opomíjeny. Lze tedy 
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konstatovat, že před tréninkem karate, v jeho průběhu, či po něm, je nutné 

alespoň krátce protáhnout všechny svalové skupiny, přičemž u svalových 

skupin, které jsou intenzivně zatěžované, je žádoucí dosažení zvýšení neurální 

tolerance. Toto je v souladu s teorií, že protahování nepůsobí jen na svalové 

struktury, nýbrž že rozhodující vliv na míru pohyblivosti má v první řadě neurální 

tolerance (např. Slomka a Regelin 2008). Jejím zvýšením dojde k odbourávání 

předčasné obranné reakce pojivové tkáně a sval je tedy možno využít v ještě 

krajnější poloze bez toho, aby byl sám o sobě více protažen. To je důležité 

zejména pro kopy, kde karate je povaha protahovacích cvičení dána způsobem 

provádění kopů a v případě nedostatečného protažení je správné provedení 

kopů znemožněno a často bývá bolestivé. Proto těmto svalovým partiím bývá 

věnována větší pozornost, než partiím ostatním, např. prsním svalům a svalům 

ramenního pletence, které jsou při intenzivním provádění úderů zkracovány a 

následně kazí držení těla, zejména nápadným zvětšením kyfózy v oblasti hrudní 

páteře. K tomu přispívá i povrchní dýchání do plic při zápase kumite (a 

přenesení do bránice a oblasti břicha, typické pro asijská bojová umění), které 

je jinak výhodné, protože neprozrazuje výdech a nádech a s nimi spojený 

okamžik útoku a navíc opticky zmenšuje trup, jakožto zásahovou oblast. 

 

1.4 Druhy protahovacích cvičení 

Spokojíme se zde se základním rozdělením dle Slomka a Regelin (2008), které 

pro nás dostačující a druhy protahovacích cvičení dělí následovně:  

Statické protahování – přejdeme do krajní polohy, zůstaneme ve výdrži 

Dynamické protahování – v krajní poloze jsou prováděny malé, rytmické 

pohyby. 

Aktivní protahování – Aktivujeme antagonistu svalu, který chceme protáhnout. 

Např. skrčením nohy v koleni aktivujeme zadní stranu stehen a protahujeme 

čtyřhlavý sval stehenní.  

Pasivní protahování – pro dosažení krajní polohy použijeme partnera, pomůcky 

nebo zemskou tíži. 
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Tyto druhy protahování lze kombinovat, např. aktivní statické protahování, 

pasivní dynamické. 

 

2 Praktická část 

V této praktické části budou jednotlivá protahovací cvičení vhodná pro 

karate popsána a obrazově zdokumentována. Tato kombinace umožňuje 

vystihnout nejdůležitější aspekty každého cvičení.  

 

2.1 Postup zařazování protahovacích cvičení 

 Nejprve je třeba říci, že na úvod strečinku je třeba celé tělo aktivovat, 

zajistit jeho zahřátí a s ním spojené roztažení cév a zlepšené prokrvení. Je 

důležité si uvědomit, že krev přináší do tkání kyslík a ostatní živiny a odvádí 

zplodiny metabolismu. Pokud tedy tkáň není dostatečně prokrvená, nemůže 

správně fungovat a být vystavena velké zátěži bez toho, aby docházelo k jejímu 

poškození, nebo aby byla efektivita cvičení zjevně redukována. Dýchání navíc 

pomáhá uvolnění napětí a provedení pohybu do krajní polohy. Proto je důležité 

na začátek tréninkové jednotky vždy zařadit rozcvičku a tu zahájit nepříliš 

náročnou činností, nejlépe různě intenzivním během. Začátek rozcvičky však 

rozhodně nemá tělo unavit. Dobré je absolvovat rozcvičku dobře oblečený a 

obutý. To pomáhá tělu k rychlému zahřátí bez nutnosti zvyšovat intenzitu 

cvičení.  

 Při rozcvičení/protahování postupujeme systematicky od hlavy k nohám 

tak, abychom na žádnou svalovou skupinu nezapomněli. Začneme pomalým 

(nikdy rychlým) kýváním („ano“), vrtěním hlavou („ne“), dále půlkruhy vpředu a 

vzadu, kroužením hlavou, pokládáním na ramena, na hrudník a záklon, včetně 

dopomoci a přitlačení do krajních poloh. V krajní poloze vždy volný nádech a 

výdech. Toto rozcvičení mimo jiné zlepšuje absorpci úderů na hlavu a 

zabraňuje strnutí šíje při prudkých pohybech hlavou, např. při úhybu před 

úderem. Dále postupujeme přes prsty, zápěstí, předloktí a ramena, zahrneme 

kroužení, protažení do krajních poloh i protřepání. Následuje protažení 
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zádových svalů, břišních svalů a svalů na stranách trupu, navážeme 

rozcvičením kyčelních kloubů a příslušných svalových partií a přejdeme na 

stehna, kolena, lýtka, kotníky a prsty na nohou. Dochází k napnutí a protažení 

pouze izolovaných svalových skupin, ostatní svaly musí být uvolněné! Toto je 

nejdůležitější zásada, kterou je třeba stále připomínat a dodržovat. 

 

2.2 Strečink pro techniky rukama 

Strečink pro techniky rukama bývá někdy opomíjený, případně pokud je 

vykonáván, tak s chybami. Pro jejich odstranění se seznámíme alespoň 

s nejzákladnějšími postupy.  

 

Protahování prsních svalů  - obr. 1 

Protahování prsních svalů provádíme s partnerem, vytočením na vnější stranu, 

nebo sami zapřeni o překážku (zeď). Vždy pravidelně dýcháme a s výdechem 

povolíme do ještě krajnější polohy. Vhodné jsou cca 3 nádechy a výdechy ve 

volném tempu a s přiměřenou výdrží. Před protažením prsních svalů nebo mezi 

dvěma sériemi protahování je vhodné nejprve zatlačit dlaněmi silně proti sobě 

v úrovni pupku a provést výdrž cca 5-7 vteřinách asi dvakrát za sebou, viz. obr. 

vpravo.  

Obr. 1 
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Protahování ramenního pletence  - obr. 2 

Při protahování ramenního pletence se soustředíme na polohu ramenního 

kloubu, který má být ve stejné úrovni s druhým ramenním kloubem. Při cvičení 

bez partnera dbáme na to, abychom nataženou paži přitahovali k tělu nad 

loktem. Setrváme v nezměněné poloze a nádechem a výdechem regulujeme 

napětí ve svalech. Před protažením svalů ramenního pletence je vhodné se 

chytit před tělem za obě zápěstí v úrovni pupku a zatáhnout. Provést dvě 

výdrže po cca 5-7 vteřinách, viz. třetí obr. zleva. 

Chybné provedení protažení ramenního pletence je vidět na fotografii druhé 

zleva. Paže je pokrčena, je zachycena pod loktem, rameno je zvednuto a záda 

jsou ohnutá. 

Stejně jako při tomto cviku, i při nácviku úderů (cuki) stále kontrolujeme pozici 

ramen. Pokud se rameno dostane před úroveň hrudní kosti, tak zanikne tenze 

v prsních svalech a tělo není připravené na přenesení energie úderu do cíle. 

 

Úklon stranou  

Při úklonu protahujeme postranní břišní svaly, které se účastní práce boků při 

vykonávání úderů.  Změnou pozice paží měníme sílu působící na svaly po 

stranách trupu pomocí změny polohy paží a protahování můžeme zintenzivnit. 

Čím více paže natáhneme nad úroveň ramen, tím větší síla působí. Opět 

s každým výdechem povolíme a dosáhneme zazší pozice. Svalovou skupinu 
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doprotáhneme vytáčením v bocích. Pokud si dáme ruce v bok, mohou bránit 

úklonu do krajní polohy. 

Obr. 3 

  

Na závěr strečinku pro údery ještě protáhneme zápěstí a prsty, včetně palců.  

 

2.3 Strečink pro techniky nohama 

Obr. 4 - Předklon 

Předklon je možná nejzásadnější protahovací cvik. Je jednoduchý a velmi 

účinný, nevyžaduje prakticky žádné rozcvičení a lze jej provádět kdykoli. 

Stojíme s nohama od sebe, špičky směřují přímo vpřed, dáme si ruce za záda a 

pak se předkloníme, tlačíme velice lehce rukama na bederní páteř, spíše pouze 

pro kontrolu polohy, brada směřuje vzhůru a jejím zvedáním zásadně ovlivníme 
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intenzitu protažení. Následně ruce vodorovně se zemí vzpažíme a tím 

regulujeme zatížení a protažení. Protahujeme hýžďové svaly, svaly zadní strany 

stehen a lýtka. Tento cvik zlepšuje techniku přímého kopu mae-geri, umožňuje 

udržet stojnou nohu přímo vpřed, bez vytočení, což je podmínka správné 

techniky. 

Předklon s vykročením - obr. 5 a 6 

 

 

 

 

 

 

 

Tento cvik protahuje stejné svalové partie jako cvik předchozí a umožňuje navíc 

zvýšení napětí a izolaci každé nohy zvlášť. Je třeba stát stabilně, protože každé 

zavrávorání při zapojení svalů zcela zruší protahovací účinek. Zároveň slouží 

k uvolnění páteře. Z výchozí pozice sbalíme hlavu na hrudník a po jednotlivém 

obratli procítěně předkloníme, pak narovnáme záda a zvedneme bradu. 

Dýcháním a výdržemi dosahujeme protažení. Změnou pozice brady a paží 

dosáhneme zvýšení napětí, viz. obr. 7 níže. 
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Obr. 7 – zvětšování intenzity protažení předpažením (zvětšení páky) 

  

Rozhodně není nutno dělat předklon. Síly protahující odpovídající partie jsou 

zcela dostačující a pozice boků a beder je zachována. Při předklonu by se 

protažení vlivem ohnutí zad zmenšilo. 

 

Sed rozkročný (rozštěp)  - obr. 8 

 

Tento cvik je možno zařadit poměrně brzy po zahájení strečinku. Rozhodně 

nezačínáme širokým stojem rozkročným s hlubokým předklonem střídavě 

k pravé a levé noze, protože svaly na tuto zátěž ještě nejsou připraveny. Místo 

cvičení ve stoje se pohodlně posadíme, přitáhneme špičky a narovnáme záda. 

Obr. uprostřed ukazuje chybnou pozici, kdy jsou záda shrbená. Obrázek úplně 

vpravo ukazuje, jak zvýšíme intenzitu protahování zvednutím brady a 

navážením těžiště dopředu. 
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Obr. 9 a 10 ukazují správné a špatné provedení při pohledu zpředu. Správně 

musí být záda rovná a brada zvednutá, při zachování rovné páteře. 

 

 

Obr. 11 ukazuje z pohledu zpředu, jak zvýšíme intenzitu protahování zvednutím 

brady a navážením těžiště dopředu. Je také vhodné držet špičky zvednuté. 

 

 

Obr. 12  

Dodržování principů dýchání se střídáním 

uvolnění a napětí musí být samozřejmostí. Toto 

cvičení je velmi důležité protože má zásadní vliv 

na techniky kopů stranou (mawaši-geri, joko-geri). 

Pro dosažení maximálního účinku je třeba 

následně protáhnout spodní stranu stehen (obr. 

12) a následně nohy povolit a vyklepat o podlahu.   
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Velmi účinným cvičením v této poloze je přesouvání kyčlí dopředu a dozadu 

v malém výkyvu, kdy cíle dosáhneme nadzvednutím křížové části páteře a 

maximalizací bederní lordózy (viz. obr. 13). Tento cvik je určen zejména 

pokročilejším cvičencům. 

 Obr. 13 

Postranní svaly bývají 

také protahovány 

v sedu rozkročném, 

viz obr. 14. Zde je 

vyobrazeno typické 

provedení, které je 

chybné. Je to proto, 

že rameno naráží na 

koleno a tím je 

znemožněn další úklon. 

 

 

Obr. 14 – chybné provedení 

 

Obr. 15 – Rameno je třeba 

umístit vedle kolena a to buď 

zvenku, anebo zevnitř. Je 

vhodné přecházet z jedné 

strany na druhou, přičemž 

předstíráme, že od jedné 

nohy k druhé kutálíme kouli 

o velkém průměru.  
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Provaz – obr. 16 

 

 

 

 

 

Tento cvik není třeba vůbec provádět, protože silně namáhá klouby a pro karate 

není směrodatný. Místo něj je lépe cvičit dva jiné cviky, které jsou oba šetrnější 

a lze je vykonávat i bez důkladnějšího rozcvičení a to jsou sed na patách (viz. 

obr. 17) a předklon v zenkucu-dači, viz. obr. 19 na další straně. 

Sed na patách protahuje zadní stranu stehen a vnitřní oblast pánve, je tedy 

východiskem pro kop mawaši-geri. Na obrázku vpravo je zachyceno nesprávné 

provedení, kdy koleno není tlačeno ven do strany a noha není zachycena. Na 

dalším obrázku (18) je zachyceno intenzivnější protažení s předklonem a 
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položením lokte vedle kolena a také nápřah na kop mawaši-geri. U něho je 

nezbytné toto protažení vyrovnávat posilováním zdvihačů, které mají nohu 

zvednout do požadované výšky. Jde o to, aby cvičenec techniku dokázal 

provést správně a pomalu za dodržení formální správnosti. 

Obr. 19 - zenkucu-dači na špičce s předklonem, obr. 20 – vnitřní vytočení nohy 

Druhý cvik, zenkucu-dači na špičce s předklonem významně protahuje přední 

stranu kyčle a je východiskem pro nápřah na mea-geri. Z toho důvodu jsme 

zapření rukou o zem, rameno neklesá a bok tlačíme dolů. Jsme v pozici, kdy 

bychom se natažením přední nohy dostali do provazu. Pokud přesto provaz 

cvičíme, musí být obě nohy v kolenou natažené a vždy cvik zakončujeme tak, 

že zadní nohu po zemi obloukem stáhneme dopředu k přední. Pokud se 

z provazu zvedneme zatnutím svalů na nohou, tak ztratíme všechen dosažený 

efekt získaný z uvolnění. Výše uvedené dva cviky je dobré doplnit dalším, který 

protahuje odlišné partie hýždí a přední stranu kyčle, viz. obrázek 20. Intenzitu 

protažení u tohoto cvičení regulujeme vytočením přední nohy vpřed. 
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Obr. 21 zachycuje pohled na předchozí cvik 

zepředu. Protažení je ještě vhodné doplnit 

předklonem v širokém stoji rozkročném (obr. 22) 

při dodržení rovnosti páteře a zdvihnuté brady. 

Tento cvik řadíme mezi aktivní dynamický, pokud 

děláme hmity v krajních polohách, tak se jedná o 

provedení staticko-

dynamické.   obr. 23 

 

Dalším užitečným cvikem, který by určitě neměl být opomenut je protažení 

čtyřhlavého svalu stehenního. Při tomto cviku stojíme na jedné noze s mírně 

pokrčeným kolenem a oběma rukama držíme druhou nohu skrčenou tak, aby 

byla kolena vedle sebe. Další série obrázků ukazuje opět protažení zadní 

 

strany stehen, jednou s nataženou nohou a jednou s pokrčenou. Odsud 

můžeme přejít do tzv. motýlka, kdy přitlačujeme kolena k zemi. Další variantou 

je přitlačení jednoho kolena 

k zemi a odtlačení druhého, 

což umožní kontrolu pokroku. 

Cvik ztížíme zvednutím pat.  



20 
 

Protažení postranních svalů trupu pak může být posledním cvikem v bloku 

 

 Dodržování principů správného dýchání je opět považováno za samozřejmost, 

stejně jako maximální procítění a kontrola napětí a uvolňování svalů.  

Tuto praktickou část nyní zakončíme užitečnými shrnutími Slomka a Regelin 

(2008) 

K zachování pohyblivosti je výdrž o délce asi 10 vteřin dostačující. Pro 

rozvoj pohyblivosti je třeba účinná až výdrž 15 vteřin a delší. Pozor, po cca 10 

vteřinách statického protahování se stáhnou kapiláry ve svalu a ten se přestává 

dostatečně prokrvovat, tzn. zásobovat živinami. Dobrých výsledků lze však 

dosáhnout pouze s výdrží do 45 vteřin. Delší výdrž již není tak efektivní. Pro 

zlepšení prokrvení svalu je dobré s ním mírně v krajní poloze pohybovat. 

V podstatě tak přejdeme ze statického do dynamického protahování. 

Během strečinku na úvod tréninku protahujeme dynamicky, ne staticky. Na 

závěr tréninku můžeme tělo dynamickým protahováním uvolnit. Pokud je celé 

TJ zaměřena na zvýšení pohyblivosti, pak protahujeme dynamicky. 

Statické protahování pomáhá k celkovému uvolnění, včetně mysli. Umožňuje 

vnímat každý určitý sval, hluboké dýchání během statického protahování je 

snadné a tím je podporováno. Nevýhodou je časová náročnost.  

Na úvod tréninku použijeme aktivní protahování tak, aby aktivní forma strečinku 

odpovídala zatížení v jeho hlavní části. 

Pokud je cílem tréninku zvýšení protažení, tak na úvod protahujeme aktivně a 

v průběhu tréninku i pasivně.  

Aktivní protahování se na závěr tréninku nepoužívá, protože zároveň posiluje 

jiný, již zatížený sval. 
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Pasivně se protahujeme na začátku tréninku jen zřídka, protože tělo by 

vychladlo. 

Postizometrická metoda = natažení do krajní polohy, napnutí, povolení a 

protažení do další krajní polohy. Důležité je učení se schopnosti napínat a 

uvolňovat každý sval zvlášť. Také se zlepšuje jemná svalová koordinace a 

pohyby se stávají plynulejšími a průběh pohybů je pružnější. Toto je v karate 

velmi přínosné. 

Na začátku tréninku protahujte aktivně, na závěr tréninku raději pasivně, ale 

dynamicky. 

Existují také povinné oblasti, které je třeba protáhnout na závěr tréninku. Jsou 

to: 

- přímý sval stehenní 

- svaly na zadní straně stehna 

- svaly na vnitřní straně stehna 

- velký prsní sval 

- svaly v oblasti šíje 

Je proto přímo nežádoucí jev, když trenér využije celý čas TJ intenzivním 

cvičením a místo závěrečného smysluplného strečinku nařídí cvičencům, aby 

se sami uvolnili např. na chodbě.  

 

Závěr 

 Cílem této práce bylo nastínit problematiku strečinku v karate a uvést 

používané metody strečinku do souladu s cíli strečinku v karate, přičemž byla 

brána v úvahu funkční východiska karate a jejich specifika. V teoretické části 

této práce byly shrnuty základní zákonitosti a principy strečinku v obecné 

rovině. V praktické části byly prezentovány příklady cvičení s definovanými cíli a 

byla připomenuta jejich provázanost s technikami karate tak, aby bylo možno je 

využívat za současného pochopení jejich principů, které umožní změnit 

nahlížení na strečink v karate z pouhého „nutného zla“ na všeobecně rozvíjející 

činnost s pozitivními výsledky ve více rovinách (tělesná, zdravotní, psychická).  
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 Ponechávám tak na zvážení každého trenéra, zda získané poznatky 

použije a pomocí několika jednoduchých cviků významně zlepší chápání a 

provádění funkčního strečinku ve svém oddíle či klubu, či zda se nadále bude 

ubírat směrem původním. 
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