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 1. ÚVOD

A) CHARAKTERISTIKA KARATE

Karate je jedno z nejznámějších a nejkomplexnějších bojových umění na 
světě. Je to nejen určitá forma sebeobrany, ale také cvičení pro zlepšení 
fyzické kondice a v neposlední řadě cvičení pro zdraví. Cvičení karate je 
přístupné prakticky všem, bez rozdílu věku, váhy, barvy pleti nebo 
mentální vyspělosti. Toto je jedna z velkých výhod karate – může nás 
provázet po celý život. Původní myšlenka karate ležela v otázce života a 
smrti. Výsledkem člověka trénovaného v karate bylo silné tělo a také silná 
mysl. Karatisté se holýma rukama a nohama dokázali bránit i ozbrojeným 
protivníkům. Postupem času, a s rozvojem střelných zbraní, role člověka v 
pěstním souboji poklesla, ale současně se toto uměni rozvinulo do světa a 
dostalo se tak do podvědomí světové veřejnosti. V této souvislosti vzrostla 
mentální, zdravotní i branná stránka tohoto bojového umění. Jako všechny 
bojové systémy dálného východu, tak i karate si nelze osvojit v krátkém 
čase. V něm je potřeba věnovat mnoho času na naučení, osvojení a 
zautomatizování technik, které karate nabízí, a kterých je velké množství. 
Je spousta důvodů proč lidé začínají se cvičením karate. Jedni se cítí 
fyzicky slabí, druzí se chtějí naučit sami bránit, třetí chtějí žít zdravě a 
třeba se tak přiblížit k dlouhověkosti a v neposlední řadě jsou tu ti, kteří 
chtějí pouze vyplnit volný čas. Také je tu samozřejmě mentální stránka. 
Karate můžeme vnímat nejen jako fyzické cvičení, ale i jako cvičení 
ducha, protože je úzce spjato se Zen-buddhismem. Důvodů se najde 
opravdu mnoho. V současné době můžeme rozlišit více směrů či stylů 
karate, z nichž nejzákladnější jsou: Shotokan-Ryu, Wado-Ryu, Goju-Ryu, 
Shito-Ryu. V posledních letech také zaznamenal velký ohlas styl 
Kyokushin, který je považován za nejtvrdší styl karate. Nesmím také 
opomenout soutěžní stránku karate, která v moderní době tvoří většinu 
zájmu o cvičení karate. V této disciplíně se konají nejedny soutěže a 
turnaje, ať už národní či mezinárodní.

B) STRUČNÁ HISTORIE KARATE

Karate, tak jak ho známe v dnešní době, se vyvíjelo pod čínským vlivem 
během několika století na ostrově zvaném Okinawa. Předpokládá se, že 
kolem 7.století sem žačaly proudit prvky čínského bojového umění – Wu-
Shu (Kung-Fu). Vliv Číny a samostatnost Okinawy skončil v 17. století, 
kdy v Japonsku vrcholil boj o místo Shoguna. Zvítězil rod Tokugawa nad 
rodem Satsuma a chopil se moci. Stalo se tak v bitvě u Sekiga-hara. Aby 
byla potlečano možnost vzpoury poraženého, byl rod Satsuma vysídlen na 
Okinawu. Tak okinawané ztratili samostatnost. Nový vládce zakázal 
místím obyvatelům nošení jakýchkoliv zbraní a tím podnítil rozvoj boje 
beze zbraně – Okinawa-te. V tomto systému bylo prioritou přežít. Výuka 
probíhala tajně ve městech Shuri, Naha a Tomari pod hrozbou trestu smrti. 
Zlom přišel v počátku období Meiji, v roce 1868. Do povědomí široké 
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veřejnosti se karate dostalo zhruba kolem r.1900, kde se začalo vyučovat v 
hodinách tělesné výchovy. Roku 1922 bylo karate poprvé představeno v 
Japonsku v Tokiu ó-senseiem Gichinem Funakoshim. Od té doby zůstal v 
Japonsku, aby toto bojové umění šiřil dál. Jeho myšlenku však uskutečnil, 
kvůli 2.světové válce, až Shinan Hidetaka Nishiyama. 

C) KARATE JAKO FORMA SEBEOBRANY

Jak už bylo zmíněno, už od počátku vývoje karate byl tento druh bojového 
systému určen k sebeobraně. V původním smyslu dokonce v soubojích na 
život a na smrt. Samotný tento fakt vedl k dokonalizaci, optimalizaci a 
všesrannosti tohoto bojového umění. Cvičenec zdatný v karate musel umět 
čelit jednomu i více protivníkům, ať už ozbrojeným či neozbrojeným, a 
také musel také disponovat velkou fyzickou silou. Zkrátka musel dokázat 
přežít. Panují legendy, kde slavní karatekové dokázalili odrazit úder 
pouhým zatnutím břišních svalů, zlomit bambusový strom holýma rukama 
a nohama nebo porazit 100 soupeřů zasebou. Přesto, že některé tyto 
skutky lze důkladným tréninkem opravdu zvládnout, legendy zůstanou 
legendami a my se možná pravdu nikdy nedozvíme. 

Dle mého názoru, tak jako společnost a kultura, se i karate vyvýjí. V 
dnešní době se bohužel opouští od tradičních hodnot, filosofie a tím 
neméně i od skutečného pojetí bojových technik. Ať v karate, tak i v 
ostatních bojových uměních. Klade se větší důraz na fyzickou sílu než na 
technický trénink a na touhu naučit se co nejvíce za co nejkratší dobu. 
Tento fakt karate škodí.  Nicméně, jako pozitivní úhel pohledu vidím 
obměnu zkušebního řádu, kde se prohlubují znalosti technik, kumite i kata 
(kata bunkai). Konkrétně kata bunkai přináší „nový svět“ karate pro 
Českou republiku s ohledem na karate jako reálnou sebeobranu. Role 
karate v moderní době je mnohostranná. Např. v Japonsku je součástí 
tréninkového programu pro policii, vojenskou policii a pro ostatní členy 
ozbrojených sil. Západní svět ho však využívá hlavně jako sportovní 
disciplínu a v soukromých klubech jezařazován do prvků praktické 
sebeobrany.

 2. CÍL PROJEKTU

Tato seminární práce se zabývá japonským bojovým uměním karate. 
Přesněji, zabývá se tou stránkou karate jako forma sebeobranného systému 
pro boj z blízka beze zbraně. Uvedu zde všeobecné i speciální prostředky 
a metody nácviku a výcviku potřebného pro zvládnutí, osvojení a 
zautomatizování technik karate, nutných pro reálnou sebeobranu. Cílem 
projektu je představit a seznámit se s možnostmi různých pohledů na 
jednotlivé techniky, či kata tak, aby byly použitelné v reálném boji „na 
ulici“.
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 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU

3.1.Předmět projektu

Předmětem projektu je vnímání karate jako prostředek sebeobrany beze 
zbraně v boji z blízka. Jako hlavní předmět zde uvedu různé pohledy na 
jednotlivé techniky a kata; především kata a kata bunkai jsou v karate 
formami boje. 

Hlavním předmětem a zároveň výsledkem projektu pak bude zkoumání 
vybraných technik [(bod 3.1 B)] a kata bunkai Heian Yondan[(bod 3.1 C)].

A) všeobecné formy cvičení karate 

Zde uvedu základní formy (metody) při cvičení karate, které jsou nutné pro  
zvládnutí sebeobranných technik dle zkušebního řádu šotokan karate verze  
2009 3.5.‐

B) vybrané techniky boje v karate

Uvedu zde vybrané zástupce jednotlivých skupin waza (technik) v karate,  
které jsou svou charakteristikou vhodné pro sebeobranu.

C) kata Heian Yondan

Jako prostředek ukázky sebeobrany s využitím karate uvádím podrobný  
technický popis této kata a v bodu č. 5 VÝSLEDEK PROJEKTU pak 
vyberu šest sekvencí z této kata a popíšu v nich různé možnosti sebeobrany.

(Obrázek s popisy jednotlivých technik viz. příloha).

D) formy a metody způsobu nácviku karate (takticko-technických dovedností)

V této části jsou popsány metody a formy nácviku taktických dovednosti,  
které jsou úzce spjaté s dovednostmi technickými. Tyto metody nácviku se  
prolínají ve všech ostatních uvedených forem nácviku karate.

E) ostatní formy a metody způsobu nácviku karate

V této části jsou popsány další možné metody a formy nácviku.

        F) stavba tréninkové jednotky karate -  sebeobrana

Ukázka skladby jedné tréninkové jednotky pro nácvik sebeobrany.
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3.2.Místo a realizace projektu

Místem zkoumání projektu je prostor pro cvičení bojových umění - DOJO, 
tělocvična, sportovní hala a také venkovní sportovní areál a přírodní 
prostory (trávník, pole, ...). 

Realizace proběhla v tréninkových jednotkách karate.

 4. TEORETICKÉ ZÁKLADY PROJEKTU

     A) všeobecné formy cvičení karate:

a) KIHON – V překladu znamená základní škola/základy. Je jednou ze tří 
nejzákladnějších forem cvičení karte. Forma cvičení tzv.“na místě“, kde se 
karateka učí samotným základním technikám karate jako jsou postoje 
(dači), kopy (geri), údery (cuki, uči), kryty (uke). Zvládnutí tohoto cvičení 
je nezbytně nutné pro získání jistoty, správné tělesné formy, dýchání 
(kime), práce boků, kombinací technik a základní nácvik pro kata a 
sebeobranu.

b) KIHON-IDO – Znamená základní škola/základy v pohybu. Prakticky 
totožný prostředek nácviku technik karate jako KIHON, technika je ale 
spojena s pohybem těla (tai-sabaki, aši-sabaki).

c) OYO-IDO – Je taktéž nácvik základních technik v karate. Specifikum 
ale spočívá v tom, že nácvik je zaměřen na zápasové techniky jako je např. 
kizami-cuki, gyaku-cuki nebo uraken-uči. Techniky se provádí taktéž v 
pohybu, např. jori-aši, a v zápasovém střehu džijú-dači (kamae-dači). Tato 
forma nácviku je užitečná pro reálný zápas, jelikož se tzv. simulací boje.

d) KUMITE – Je další ze tří nejzákladnějších forem cvičení karate. Jedná 
se o zápas, od řízeného (kihon-kumite) po neřízený (džijú-kumite). 
Podněcuje v něm schopnosti obrany, útoku, taktiky i adaptace na stresové 
situace. Dobře zvládnuté kumite, především dobře zvládnutá kombinace 
kiso-kumite (zápas převzatý z kata) a džijú-kumite (volný zápas), cvičence 
dobře připraví na reláný boj.

e) KIME-WAZA – Cvičení, jehož prostředkem je zvládnutí veškerých 
technik (waza) karate na cíl za účelem správné kontroly těla jako je 
dýchání (hara), načasování (timing), odhad vzdálenosti (maai), ale hlavně 
síla úderu nebo kopu. Jako cíl obvykle slouží makiwara, lapy, boxovací 
pytel a medicimbal.
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f) KATA a KATA BUNKAI – Kata jsou souborné cvičení s danou 
formou boje proti imaginárnímu protivníkovi nebo skupině útočníků. Je 
poslední z nejzákladnějších forem cvičení karate. Kata bunkai je pak 
aplikací a bojové pojetí těchto daných kata. Jsou také prostředkem cvičení 
jak se lze zdokonalovat v bojovém umění bez partnera, pouze sám se 
sebou. Soustavným opakováním kata si svaly „zapamatují“ pohyby a 
zvyšuje se i jejich síla, pružnost a kondice. Dle nejen mého názoru jsou 
kata duší karate. Je v nich skryto vše, základní technika, kumite i reálná 
sebeobrana.

  B) vybrané techniky boje v karate:

a) UKE-WAZA

* age-uke: * šutó-uke:

obrázek č.1 obrázek č.2

b) CUKI-WAZA

* oi-cuki                                                    * teišó-cuki:

obrázek č.3 obrázek č.4

c) UČI-WAZAobrázek č.4

* šutó-uči                                                   * haitó-uči

obrázek č.5 obrázek č.6
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d) GERI-WAZA

* mae-geri (kekomi): * kansetsu-geri:

obrázek č.7 obrázek č.8

C) kata Heian Yondan:

1. Výkrok do hidari KD s džódan haišu-uke současně džódan šutó-age-uke.
2. Mawate na místě migi KD s džódan haišu-uke současně džódan šutó-age-uke.
3. Výkrok do hidari ZD s gyaku-džudži-uke gedan.
4. Ajumi-aši s KD s migi morote-uči-uke čúdan.
5. Dokrok do migi curu-aši dači, joko-koshi-kamae.
6. Hidari joko-geri keage čúdan zároveň s joko-uraken-uči džódan.
7. Došlap do hidari ZD  s gyaku-mae-empi-uči čúdan.
8. Mawate do hidari curu-aši dači, joko-koshi-kamae.
9. Migi joko-geri keage čúdan zároveň s migi-joko-uraken-uči džódan.
10. Došlap do migi ZD  s gyaku-mae-empi-uči čúdan.
11. Obrat na místě s hidari šutó-gedan-barai zároveň nápřah na šutó-uči (age-šutó-

uke džódan) + rotace 90° vlevo s gyaku-soto-mawaši-šutó-uči džódan.
12. Hineri mae-geri-keage čúdan.
13. Dokrok do KoD vpřed s šomen-uraken-uči džódan (KIAI).
14. Obrat o 225° do hidari KD s čúdan kakiwake-uke.
15. Hineri mae-geri-keage čúdan.
16. Dokrok do migi ZD s oi-cuki čúdan.
17. Gyaku-cuki čúdan.
18. Obrat o 90° do migi KD s čúdan-kakiwake-uke.
19. Hineri mae-geri-keage čúdan.
20. Dokrok do migi ZD s oi-cuki čúdan.
21. Gyaku-cuki čúdan.
22. Překrok o 45° do hidari KD s hidari-morote-uči čúdan.
23. Ajumi-aši do migi KD s migi-morote-uči-uke čúdan.
24. Ajumi-aši do hidari KD s hidari-morote-uči-uke čúdan.
25. Překrok na místě do hidari ZK s morote kubi-osae-uke, násl. gyaku-hiza-geri 

džódan (KIAI).
26. Mawate, dokrok do hidari KD s hidari-šutó-uke čúdan.
27. Ajumi-aši do migi KD zároveň s migi-šutó-uke čúdan.

Legenda: ZD – zenkutsu-dači; KD – kokutsu-dači
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D) formy a metody způsobu nácviku karate (takticko-technických dovedností)

a) pro každou situaci existuje specifické řešení

b) před vlastním nácvikem provést teoretickou přípravu

c) navrhnout řešení a nechat sportovce jej prodiskutovat a upravit

d) skupinové dovednosti učit analyticky (po dvojicích, trojicích)

e) učit se z počátku bez tlaku, teprve později přidávat na obtížnosti

f) raději zvládnout méně situací, ale co nejkvalitněji

g) pro dokonalé zvládnutí nacvičovat situaci v závěru pod tlakem

h) modelovat situaci podle očekávaných podmínek

E) ostatní formy a metody způsobu nácviku karate

a) makiwara

b) lapy

c) boxovací pytel

d) expandery, zátěžové prostředky apod.

e) stopky a jiné časoměřiče

f) chrániče

g) atrapy zbraní
 

 5. VÝSLEDKY PROJEKTU

Jak už bylo uvedeno v bodu č. 3.1 Předmět projektu, budu jako výsledek projektu  
podrobně zkoumat některé vybrané techniky boje v karate [viz. bod 4 B)] a šest  
sekvencí z kata Heian Yondan [viz. bod 4 C)], kde poukáži na vícero možností řešení  
bojových situací v této kata. V těchto bodech se při samotné realizaci prolíná  
technicko-taktický nácvik [viz. bod 4 D)]. Jako poslední formu nácviku sebeobrany  
popíšu ostatní tréninkové pomůcky či prostředky [viz. bod 4 E)] vhodné pro trénink.
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A) vybrané techniky boje v karate použitelné v sebeobraně:

a) UKE-WAZA – age-uke

Age-uke je možno chápat minimálně dvěma různými způsoby.

1) Jako klasickou obrannou techniku využívající principů karate (nápřah, 
provedení, rotace boků, rotace ude a pěsti). Jak je již uvedeno na obrázku 
č.1.

 Např.: tori: migi oi-cuki džódan s ajumi-aši → uke: migi age-uke s uširo  
ajumi-aši

2) Nebo formou „skrytých“ obranných i útočných technik. Ve stejné 
situaci jako je uvedeno výše, už samotný nápřah na age-uke slouží jako 
kryt a chycení paže (za Gi, zápěstí) a následný úder ukeho předloktím do 
toriho loktu nebo do podpaží současně s aši-sabaki (ajumi-aši).

b) UKE-WAZA – šutó-uke

Také šutó-uke je možno chápat různě.

1. Jako klasickou obranou techniku využívající principů karate (nápřah, 
provedení, rotace boků, rotace dlaní). Jak je již uvedeno na obrázku č.2.

 Např.: tori: migi oi-cuki džódan  s ajumi-aši → uke: hidari šutó-uke  
džódan s uširo ajumi-aši

2. Jako porozumění „skrytých“ obranných i útočných technik. Ve stejné 
situaci jako je uvedeno výše, už samotný nápřah může sloužit jako kryt 
tate-nagaši-uke džódan (obrázek č.9)  se současným nukite-cuki na hrdlo 
toriho a následný úder uči-šuto-uči džódan s hikite  (obrázek č.10). 
Obranná technika pak má spíše charakter útočný.

obrázek č.9 obrázek č.10
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c) CUKI-WAZA – oi-cuki

Oi-cuki je možno chápat také různě.

1. Jako klasickou útočnou techniku trčením využívající principů karate 
(nápřah, provedení, postavení nohou a rukou vůči sobě, rotace boků, 
rotace pěsti, dráha úderu). Jak je již uvedeno na obrázku č.3.

2. Nebo jako „skryté“ techniky. Forma nácviku je uvedena níže.

Např. tori: oi-cuki džódan s ajumi-aši; uke: nápřah se sestává krytem 
(např. tsukami-uke džódan) a dynamickým hikite přitažením soupeře k  
sobě., Poté následuje vystřídání nohou na místě (ajumi-aši) a trčný úder  
oi-cuki džódan/čúdan.

d) CUKI-WAZA – teišó-cuki

Obecně celá skupina cuki-waza v sobě zahrnuje řadu účinných technik pro 
sebeobranu. Jako příklad zde uvádím teišó-cuki (obrázek č.4). Dále to 
může být ura-cuki, mawaši-cuki, tate-cuki, nukite-cuki apod.

e) UČI-WAZA – šutó-uči

I šutó-uči má více úhlů pohledu.

1. Jako klasickou útočnou techniku seku využívající principů karate 
(nápřah, provedení, postavení nohou a rukou vůči sobě, rotace boků, 
rotace dlaně, dráha úderu). Jak je již uvedeno na obrázku č.5.

2. Nebo opět jako „skryté“ techniky. Prostředek nácviku uvádím níže.

Např.: tori: migi  oi-cuki čúdan s ajumi-aši; uke: ústup 45° s hidari tate-
šutó-uke čúdan (nebo tsukami-uke čúdan), následně hikite a stažení  
soupeře se současným provedením gyaku-soto-mawaši-šutó-uči džódan s  
překrokem do zenkutsu-dači (obrázek č.11 a 12).

obrázek č.11 obrázek č.12

12



f) UČI-WAZA – haitó-uči

Také haitó-uči má více variant provedení.

1. Jako klasickou útočnou techniku seku využívající principů karate 
(nápřah, provedení, postavení nohou a rukou vůči sobě, rotace boků, 
rotace dlaně, dráha úderu). Jak je již uvedeno na obrázku č.6.

2. Nebo jako „skryté“ techniky. Při nácviku bojové situace např.:

tori: migi oi-cuki džódan s výšlapem; uke: hidari tate-nagaši-uke džódan  
(nebo pasivní blok tate-cuki džódan), následně výpad se současným 
provedením gyaku-soto-mawaši-haitó-uči džódan (obrázek č.13 a 14).

obrázek č.13 obrázek č.14

g) GERI-WAZA – mae-geri

Stejně jako cuki-waza, tak i geri-waza jsou sami o sobě technikami vhodné  
pro sebeobranu. Ale některé lze pochopit vícero způsoby.

1. Jako klasickou útočnou techniku kopu využívající principů karate 
(postoj, nápřah, provedení, práce boků, dráha a charakter kopu). Jak je již 
uvedeno na obrázku č.7.

2. Nebo jako „skryté“ techniky. Při bojové situaci uvedené v příkladu.

Např.: tori: hineri mae-geri-keage čúdan; uke: mae-hiza-uke čúdan,  
následně bez položení nohy mae-aši-geri-keage čúdan (obrázek č.15 a  
16).Nápřah kopu se tak stává aktivním krytem. Může ovšem také sloužit  
jako pasivní blok kolenem.

obrázek č.15 obrázek č.16
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h) GERI-WAZA – kansetsu-geri

Kansetsu-geri je jeden z typů kopů, které už sami o sobě jsou vhodné k 
sebeobraně. Jak je již uvedeno na obrázku č.8.

Nicméně, rozfázujeme-li si tento druh kopu, lze ho chápat obdobně jako 
mae-geri. Jeho nápřah také může sloužit jako „skrytá technika“ mae-hiza-
uke (obrázek č.17 a 18) nebo pasivní blok.

obrázek č.17 obrázek č.18

Dalšími účelnými kopy jsou např. kin-geri, uširo-geri-keage, fumikomi 
apod.

B) vybrané sekvence (bunkai) z kata Heian Yondan:

Pro správný nácvik aplikace kata bunkai na jednotlivé sekvence využiji 
technicko-taktických metod, popsané panem Doc. PaedDr. Tomáš Peričem, PhD. 
na přednáškách základů sportovního tréninku. Níže vysvětlím jednotlivé 
metody v rámci využití v karate (např. kata bunkai), potažmo v sebeobraně.

a) pro každou situaci existuje specifické řešení – myšleno tak, že i pro jeden 
druh útoku je možno aplikovat více řešení obranných technik

b) před vlastním nácvikem provést teoretickou přípravu – chápáno tak, že 
je třeba si rozmyslet možnosti co nejefektivnějších technik a východisek

c) navrhnout řešení a nechat sportovce jej prodiskutovat a upravit – ve  
smyslu komunikace s karateky – učenci a náslechu jejich připomínek či návrhů

d) skupinové dovednosti učit analyticky (po dvojicích, trojicích) – učení  
analyticky znamená rozebrat  danou situaci a nacvičit  ji  nejprve po částech  
(jednotlivých technikách a postupech), poté přidávat na plynulosti

e)  učit  se z počátku bez tlaku, teprve později  přidávat na obtížnosti –  
znamená se učit nejprve pomalu, technicky, bez stresu a napětí; až po 
dokonalém zvládnutí techniky a postupu je možno přejít k rychlému a 
plynulému nácviku

f) raději zvládnout méně situací, ale co nejkvalitněji – mluví samo za sebe
14



g) pro dokonalé zvládnutí nacvičovat situaci v závěru pod tlakem – souvisí 
s bodem e); pod tlakem může znamenat: cvičení ve vymezeném prostoru, ve 
vymezeném čase,  v různém cvičebním oděvu (Gi, běžné oblečení),  odlišné  
typy povrchu na cvičení (dojo, tělocvična, venkovní prostor), množství 
útočníků, nácvik proti zbraním (nůž, pistole, teleskopický obušek, tonfa, …)  
apod.

h) modelovat situaci podle očekávaných podmínek – přízpůsobit 
sebeobrannou situaci reálnému prostředí a podmínkám 

1) sekvence první:

Výkrok do hidari KD s džódan haišu-uke současně džódan šutó-age-uke.

a) tori: hidari kizami-cuki džódan v hidari-džijú-dači

uke: hidari džijú-dači, gyaku age-šutó-uke džódan, přední ruka 
může sloužit jako hidari teišó-cuki džódan + tzv. „páka na krk“ 
(nutno donutit protivníka, aby zaklonil hlavu - „mistička“ dlaně, 
prsty do očí), zadní ruka provádí tsukami-uke s hikite (chycení a 
přitažení soupeřovy ruky k pasu) a následný strh soupeře na zem 

b) tori: gyaku-mawaši-cuki džódan v hidari-džijú-dači 

uke: hidari džijú-dači, hidari haišu-uke džódan, zadní ruka může 
sloužit jako gyaku nukite-cuki džódan + tzv. „prsty do očí“

c) spojení obou útoků

tori: hidari-džijú-dači, gyaku-mawaši-cuki džódan + hidari 
kizami-cuki džódan

uke: hidari džijú-dači, hidari haišu-uke džódan + zadní ruka může 
sloužit jako gyaku nukite-cuki džódan (tzv. „prsty do očí“) + 
gyaku age-šutó-uke džódan + hidari mawaši-empi-uči džódan + 
páka na krk (chycením hlavy za bradu a šíji, otočením hlavy) a 
stržení soupeře na zem

2) sekvence druhá:

Výkrok do hidari ZD s gyaku-džudži-uke gedan + ajumi-aši s KD s migi 
morote-uči-uke čúdan.

a) tori: výkrok z hidari-džijú-dači s migi gyaku-cuki čúdan 
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uke: z hidari džijú-dači gyaku džudži-uke gédan, vrchní ruka z 
džudži-uke může místo morote-uči-uke sloužit jako šomen 
uraken-uči džódan vpřed s ajumi-aši

b)  tori: výkrok z hidari-džijú-dači pravou rukou útok nožem na 
pásmo čúdan (spodním obloukem)

uke [jako v předchozím bodě a)]: z hidari džijú-dači gyaku džudži-
uke gedan, vrchní ruka z džudži-uke může místo morote-uči-uke 
sloužit jako šomen uraken-uči džódan (nebo ura-cuki džódan) 
vpřed s ajumi-aši, spodní ruka z džudži-uke jistí ruku útočníka 
(zbraň)

3) sekvence třetí:

Z hidari zenkutsu-dači a gyaku-džudži-uke gedan,  ajumi-aši s kokutsu-dači s 
migi morote-uči-uke čúdan.

tori: přímé bodnutí nožem do soupeře pravou rukou

uke: z hidari džijú-dači nápřah na morote-uči-uke se stává 
„chycením“ soupeřova hřbetu ruky držící zbraň levou rukou, 
pravou rukou nasazení páky přes zápěstí (pod toriho předloktím), 
následně přitažení soupeře k sobě, překrokem ajumi-aši do migi 
kokutsu-dači s migi morote-uči-uke čúdan zároveň vytržení 
soupeřova nože (odebrání zbraně) současně s porazem soupeře

4) sekvence čtvrtá:

Hidari šutó-gedan-barai v migi zenkutsu-dači zároveň nápřah na šutó-uči (age-
šutó-uke džódan) + rotace 90° vlevo s gyaku-soto-mawaši-šutó-uči džódan v 
hineri zenkutsu-dači + hineri mae-geri-keage čúdan + dokrok do kosa-dači 
vpřed s šomen-uraken-uči džódan (KIAI).

a) tori: z hiradi džijú-dači hineri mae-geri keage čúdan, následně 
úchop oběma rukama za ukeho Gi (triko, mikinu, bundu …) s 
úderem hlavou na pásmo džódan; 

uke: z hidari džijú-dači hidari šutó-gedan-barai s gyaku age-šutó-
uke džódan následně gyaku-soto-mawaši-šutó-uči džódan (nebo 
gyaku teišó-cuki džódan) se současným hidari otoši-ude-uke, 
následně hineri mae-geri-keage gedan/čúdan (nebo hineri kin-geri 
gedan), po té otoši-uraken-uči džódan do kosa-dači

b) tori:  z hidari džijú-dači hineri mae-geri keage čúdan, dokrok do 
migi zenkutsu-dači s oi-cuki džódan
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uke: z hidari džijú-dači hidari šutó-gedan-barai spolu s age-šutó-
uke džódan, následně hidari tsukami-uke, po té gyaku-soto-
mawaši-šutó-uči džódan, hineri mae-geri keage čúdan, následně 
otoši-uraken-uči džódan do kosa-dači

5) sekvence pátá:

Hidari kokutsu-dači s čúdan kakiwake-uke, hineri mae-geri-keage čúdan, 
dokrok do migi zenkutsu-dači s oi-cuki čúdan + gyaku-cuki čúdan.

a) tori: obejmutí zepřdu přes toriho paže

uke: z hidari džijú-dači čúdan kakiwake-uke (nápřáh zde slouží 
zároveň jako pasivní blok před ukeho obličej nebo džudži-uči 
džódan), následně hineri mae-geri-čúdan, dokrok do migi 
zenkutsu-dači s oi-cuki čúdan/džódan + gyaku-cuki čúdan/džódan

b) tori:  z hidari džijú-dači gyaku mawaši-cuki džódan s posunem

uke: z hidari džijú-dači čúdan kakiwake-uke (zde kryt slouží 
jako přebrání útoku – hineri tate-nagaši-uke džódan + džódan 
gyaku kake-uke s následným chycením/zajištěním útočníkovi 
ruky), po té hineri mae-geri-čúdan (nebo hineri hiza-geri čúdan), 
dokrok do džijú-dači s oi-cuki džódan + gyaku-cuki džódan

6) sekvence šestá:

Do hidari kokutsu-dači s hidari-morote-uči-uke čúdan, překrok na místě do 
hidari zenkutsu-dači s morote kubi-osae-uke, násl. gyaku-hiza-geri džódan 
(KIAI), mawate, dokrok do hidari kokutsu-dači s hidari-šutó-uke čúdan.

a) tori: z hidari zenkutsu-dači ajumi-aši migi zenkutsu-dači + oi-cuki 
čúdan

uke: z hidari džijú-dači čúdan morote-uči-uke (zde podpůrná ruka 
krytu múže sloužit jako skrytá technika gyaku-cuki-čúdan), 
následně morote kubi-osae-uke, gyaku-hiza-geri čúdan, následně 
mawate, hidari-šutó-uke čúdan (zde je kryt skrytou technikou 
uširo-šutó-empi-uči čúdan)

b) tori:  z hidari džijú-dači gyaku mawaši/kizami-cuki džódan s 
posunem
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uke: z hidari džijú-dači džódan morote-uči-uke (zde kryt může 
sloužit jako skrytá technika džódan haiwan-(nagaši)-uke podpůrná 
ruka krytu múže sloužit jako gyaku-cuki-čúdan), následně morote 
kubi-osae-uke, gyaku-hiza-geri džódan, následně o-soto-gari, 
zajištění/doražení soupeře

C) ostatní formy a metody způsobu nácviku karate pro sebeobranu

a) makiwara –  tradiční okinawské „zařízení“ pro trénink technik, 
kopů a otužování úderových ploch v karate; jak některé zdroje 
uvádějí, odborník karate by měl udeřit makiwaru 50-100x denně, aby 
tento trénink měl opravdu smyl; její vlastnosti pomáhají karatekům 
odstraňovat vlastní nedostatky v technikách a kopech

b) lapy – lapy jsou jedním z tréninkových pomůcek nejen pro 
karateky, ale stejně tak pro thajboxery, boxery a ostatní adepty 
bojových umění; tvoří důležitou součást tréninku, jelikož umožní 
cvičenci udeřit nebo kopnout plnou silou, cvičenec tak pozná, jak své 
klady i nedostatky v technikách, tak i individuálně maximální výkon

c) boxovací pytel – treninková pomůcka rozvíjející cvičence 
podobným způsobem jako lapy; rozdílem je, že boxovací pytel je 
těžší, tudíš je cvičenec donucen udeřit nebo kopnout větší silou než u 
lapy; tato pomůcka rozvíjí velkou svalovou sílu

d) expandery, zátěžové prostředky apod. - další tréninková 
pomůcka, zejména pro rozvoj svalové výbušné síly překonáváním 
odporu pružiny, gumy...

e) stopky a jiné časoměřiče – klasická tréninková pomůcka nejen 
pro bojová umění, ale také pro učitele tělesné výchovy apod.; 
výborně rozvíjejí vytrvalost; použití také v testových bateriích

f) chrániče – jsou nezbytnou součástí sportovních tréninků i cvičení 
sebeobranného; karate využívá chráničů zubů, rukou, u žen 
hrudníku, u mužů genitálií, holení a nártů; v prvé řadě zajišťují 
bezpečnost cvičenců, ale také pomáhají odbourávat psychický blok 
karateků v úderech a kopech do cvičence

g) atrapy zbraní – také nezbytnou součástí tréninkových jednotek 
karate a sebeobrany;  jsou zcela bezpečné a přibližují tak reálné 
pojetí sebeobranných technik
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D) stavba tréninkové jednotky karate -  sebeobrana

Úvodní část

a) psychologická stránka – mokusó

b) příprava organizmu (rozcvičení)

* rozehřátí (tzv.rušná část rozcvičení) – např. běhy, hry na babu,  
postřehové hry, štafetové běhy ,atletická abeceda, lehké posilování

* dynamický (rozhýbaní kloubů, šlach, úponů) a statický strečink 
(protažení hlavních svalových skupin)

c) průprava na hlavní část 

* teoretický základ probíraných technik

Hlavní část

* technický a strategický nácvik bojové situace

* volný a pomalý nácvik stejné bojové situace

* zvýšení rychlosti nácviku

* automatizace technik

* opakování technik v dané bojové situaci ve fyzické zátěži a pod 
tlakem v reálné situaci

Závěrečná část  

* dynamická (lehká gymnastika)

* statická (strečink)
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 6. ZÁVĚR

Dle mého názoru je karate, potažmo karate-do, jedním z nejkomplexnějších 
bojových systémů na světě. Jediným nedostatkem, z hlediska sebeobrany, v 
něm vidím absenci umění boje na zemi. Zahrnuje však v sobě kromě fyzcikého, 
duševního i mentálního tréninku také formu sebeobrany beze zbraně nebo 
samozřejmě sport. Pro některé je karate ale nejen toto vše, je pro ně hlavně 
životní filozofií a způsobem života. 

Mým cílem tohoto projektu bylo poukázat na variabilitu karate - toho krásného 
bojového umění. Hlavně pak poukázat na jeho schopnosti a vlastnosti reálné 
sebeobrany. Že karate není pouze gymnastickým cvičením, ale že má svůj 
opravdový smysl. Toto je ale jen malou částí, kterou cvičencům karate nabízí.
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 7. POUŽITÉ ZDROJE

Literatura: 

* DYNAMICKÉ KARATE – Masatoši Nakajama , Naše vojsko, 

* KARATE (PRŮVODCE SPORTEM) – Wolf-Dieter Wichmann, KOOP 
nakladatelství

* UČEBNÍ TEXTY PRO TRENÉRY 3. A 2. TŘÍD KARATE – Pavel Král a kolektiv

* UČEBNÍ TEXTY PRO TRENÉRY 2. TŘÍD – TEORETICKÁ ČÁST - Doc. PaedDr.  
Tomáš Perič, PhD.

Internet:

* WWW.KSCO.FR – video Heian Yondan

* WWW.WIKIPEDIA.ORG 

* WWW.SPARTAK.CZ

* OSTATNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
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 8. PŘÍLOHY
Příloha č.1

Příloha č.2

webový odkaz
http://www.youtube.com/watch?v=TLWke8YtVhQ 
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Prohlašuji, že

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

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

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

vnitřní potřebě seminární práci užít,

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

k prezenčnímu nahlédnutí,

- 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).

V Trutnově dne 9. listopadu 2011

………………………………………………..
            Lukáš Valenta

Horní Staré Buky 200
541 01 Staré Buky
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