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Úvod 
 
Při vyslovení slova „karate“ se většině z nás vybaví, že se jedná jen 

o bojový sport. Karate není jen o bojování. Je hlavně o sebekontrole a 

o koordinaci pohybů, rozvíjí mysl a fyzické schopnosti. Karate stejně jako 

všechna ostatní asijská bojová umění, je úzce svázáno s východními 

filozofiemi. 

Téma karate jsem si vybrala, protože k němu mám osobní vztah. Setkala 

jsem se s ním poprvé v devíti letech, když jsem hledala výplň svého 

volného času a našla jsem kroužek karate v Blansku. Díky karate jsem 

taková, jaká jsem, určitě ovlivnilo moje chování, vystupování, sebekontrolu 

i moji fyzickou kondici. 

Slovo karate pochází z japonštiny a ve volném překladu znamená holá 

neboli prázdná ruka, ruka, která nemá zlé úmysly. Nepoužívá žádné 

zbraně, jedná se o řeč těla, kdy se využívají pouze jednotlivé části: 

chodidla, nohy, kolena, ruce, prsty a lokty. Karate není jen o síle, ale je 

hlavně o jednotlivých pohybech těla a práci boků, záleží také na správném 

dýchání, držení těla a celkovém postoji. 

Karate je také o kolektivu, o týmu, ve kterém se na sebe členové mohou 

plně spolehnout a vždy drží při sobě. V dnešní uspěchané době karate učí 

o pozitivním životním postoji, o skromnosti, upřímnosti, vnitřním klidu a 

rovnováze.  

 

http://karate.com.ph/Content/image/karatedo.jpg 

 

 

http://karate.com.ph/Content/image/karatedo.jpg
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1. Historie karate 
 

 

1.1. Kořeny karate 

 
O počátcích karate nejsou žádné písemné záznamy, ale historikové se 

domnívají, že kořeny karate pochází z Indie a sahají až 

do staroegyptských a starořeckých bojových forem. Z Indie karate přinesli 

do Číny mnichové na přelomu 5. a 6. století našeho letopočtu. Na ostrově 

Okinawa, který v té době patřil ještě Číně, byla v té době rozšířena tři 

bojová umění kung-fu, tode a box bílého jeřába. Tyto tři bojová umění se 

smísila a vzniklo nové bojové umění, které se nazývalo te, což znamená 

v překladu ruce a později se přejmenovalo na karate, a to v překladu 

znamená čínská ruka. Karate však mělo i jiné názvy, například se mu 

říkalo také Okinawa-te. V 17. století na Okinawu vtrhl i se svými vojsky 

panovník z japonského rodu Satsuma a zajal tehdejšího vládce Číny. Na 

Okinawě byl vydán zákaz nošení a používání zbraní, a tak se začal více 

rozvíjet boj beze zbraně. Karate se ale mohlo cvičit jen tajně v noci, aby se 

o tom nevědělo. V případě, že byl někdo přistižen při cvičení karate, byl 

odsouzen k trestu smrti. V této době bylo karate určeno na zabíjení a na 

sebeobranu beze zbraně.  V roce 1875 Okinawský král odstoupil od své 

vlády a Okinawa se stala součástí Japonska. Zrušil se zákaz nenošení 

zbraní a karate se mohlo začít cvičit na veřejnosti. V té době se už karate 

ubíralo dvěma směry a to Shorin-ryu, ve kterém má základ například 

dnešní styl Shotokan, o kterém vám budu psát následně. A ten druhý byl 

Shorey-ryu a v tom má základy například dnešní styl Goju-ryu, 
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1.2. Gičin Funakoši1 

 
Gičin Funakoši se narodil na ostrově 

Okinawa v roce 1868 a zemřel 

v roce 1958. Gičin Funakoši zasvětil 

karate skoro celý svůj život. Karate 

se začal věnovat, když byl 

na základní škole. Jeho učitelem se 

stal Jasucun Azato, což byl jeden 

z největších mistrů na Okinawě 

v umění karate. V té době bylo 

cvičení karate zakázané, a tak se 

Funakoši každou noc vydával 

k Azatovi domů, kde celou noc cvičil 

a za úsvitu se vracel domů. Nikdo 

nesměl vědět, že se Funakoši učí umění karate a nesměl o tom nikde a 

s nikým mluvit. Funakoši se narodil předčasně. Od malička byl slabé dítě a 

býval často nemocný, po nějaké době cvičení karate na sobě začal 

pozorovat, že se jeho zdravotní stav zlepšil a že už není tak slabý. Miloval 

karate, a v té době začal nazývat cvičení karate životní cestou. Funakoši 

začal pracovat ve škole jako učitel, ale stále každou noc chodil za Azatem 

cvičit karate, cvičil noc, co noc, pořád tu stejnou katu (sestavu cviků), 

dokud s jeho cvičením nebyl Azato úplně spokojený, potom se teprve mohl 

začít učit další katu. Občas se mu naskytla možnost cvičit pod dohledem 

Azatoa a ještě jednoho mistra Itosua. V roce 1875 se stala Okinawa 

součástí Japonska a karate se už nemuselo cvičit v utajení. V Japonsku 

roku 1915 na slavnostech bojového umění jako první představil Funakoši 

karate japonskému lidu. Karate se pak rozšířilo velmi rychle po celém 

Japonsku. Funakoši už potom zůstal v Japonsku, postavil si své vlastní 

dódžó (klub) a začal vyučovat karate. Začátky byly hodně těžké a 

Funakoši dělal každou práci, která se mu naskytla, aby měl dostatek 

                                                 
1
 

https://www.google.cz/search?q=Gi%C4%8Din+Funako%C5%A1i&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwj4y8jltvbRAhULtxQKHaWaDE4Q_AUIBygC&dpr=1#imgrc=93zfKfrDAT7SqM 

https://www.google.cz/search?q=Gi%C4%8Din+Funako%C5%A1i&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4y8jltvbRAhULtxQKHaWaDE4Q_AUIBygC&dpr=1#imgrc=93zfKfrDAT7SqM
https://www.google.cz/search?q=Gi%C4%8Din+Funako%C5%A1i&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4y8jltvbRAhULtxQKHaWaDE4Q_AUIBygC&dpr=1#imgrc=93zfKfrDAT7SqM


8 

peněz na pronájem bytu a na jídlo. Postupem času se mu začalo více 

dařit, žáků přibývalo a bylo jich čím dál tím víc. Funakoši nakonec začal 

být tak žádaný, že přednášel a učil umění karate na všech možných 

univerzitách v Japonsku. 

Gičin Funakoši byl nejdřív proti rozdělení karate na styly a odmítal učit boj, 

zastával názor, že karate by se mělo použít jen v krajních případech. 

Nechtěl v karate zavádět nové věci. Jeho myšlení změnilo až přátelství se 

zakladatelem juda Pod jeho vlivem zavedl Funakoši barevné rozlišení 

pásků. Název stylu Shotokan vytvořili žáci tím, že ke Funakošimu 

pseudonymu, kterým se podepisoval na své básně, Shoto přidali slovo 

kan. Shotokan znamená japonsky sdružení. Funakoši odmítal v karate boj, 

ale jeho žáci na něj tlačili. Nakonec jim podlehl, nejdříve zavedl sanbon 

kumite a později ippon kihon kumite, v současné době se zápasu říká 

kumite. Slovo karate má čínský původ a psalo se ve významu čínská ruka, 

Funakoši jeho význam změnil na prázdná ruka, vybral tento význam také 

proto, že v zenbuddhistické filozofii znamená doslovně stát se prázdným. 

Napsal: Jako lesklý povrch zrcadla odráží vše, co je před ním, a jako 

se tichým údolím nese i slabý zvuk, tak musí žák karate vyprázdnit 

ze své mysli sobectví a zkaženost při 

úsilí vhodně reagovat na cokoli, 

s čím se může střetnout. Toto je 

význam kara nebo-li ,,prázdná ruka‘‘ 

v karate. Funakoši je autorem mnoha 

knih o karate, do češtiny jich je 

přeloženo jen pár. Jednu z nich napsal 

ke konci svého života a jmenuje se Má 

životní cesta, ve které popisuje svůj 

život, svoje postřehy a zážitky. 
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1.3. Historie karate v Československé republice a v České 
republice 

 
Začátky karate v Československé republice byly hodně těžké a složité. 

V roce 1962 pánové Novák a Špička založili první kurz karate 

v Československu, z karate vzali jen některé techniky na vytvoření svého 

vlastního stylu sebeobrany. Také vedli první kurz pro budoucí trenéry. 

Nejúspěšnější žáci, bratři Kolářové, v roce 1996 založili vlastní dódžó 

(klub). Právě oni byli velkými průkopníky karate u nás. Jako první dosáhli 

černého pásku v karate. V roce 1970 se ustanovila první komise karate 

při Svazu juda, který se o čtyři roky později přejmenoval na Svaz juda a 

karate. Roku 1975 byly uspořádány první krajské přebory v karate, 

ze kterých se mohlo postoupit na mistrovství ČSSR. Mistrovství ČSSR se 

od tohoto roku konalo každý rok. Soutěží v ČSSR přibývalo, nakonec byly 

rozdělené na postupové a nepostupové. V roce 1983 se rozdělil svaz juda 

a karate a vznikl samostatný Svaz karate. Po roce 1989 se začínají 

objevovat i jiné styly karate, jako například Gódžu rjú, Šito rjú nebo 

Kyokushinkai, ale nejvíce se v České republice stále vyskytuje styl 

Shotokan. 

2. Oděv  
 
Karate jako každý jiný sport má svůj typický oděv, kterému se říká kimono. 

Kimono se skládá ze dvou částí – z dolní a z horní části – mělo by mít 

bílou barvu. Kimona se rozdělují na dvě skupiny. Podle toho, jestli 

karatista soutěží na soutěžích v kumite (souboj) nebo v katách (sestava 

cviků). Kimona na katy mají zkrácené rukávy přibližně do poloviny 

předloktí a nohavice do poloviny holení. Důvodem zkrácení je, aby byl 

hezky vidět a lépe vynikl každý pohyb těla. Kimona na kumite má rukávy i 

nohavice normálně dlouhé. Pod kimonem by nemělo být žádné oblečení, 

ženy ale pod kimonem nosí bílé tričko nebo tílko, protože se kimono občas 

může otevřít. Kimono je v pase ovázané barevným páskem a svázáno 

speciálním uzlem. 
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3. Styly karate 
 
Karate je rozdělené do mnoha stylů, v něčem jsou si hodně podobné, ale 

v něčem jsou rozdílné. Při sledování videí o karate, kdy se nejedná o styl 

Shotokan, jsou vidět odlišnosti u jednotlivých stylů, kterých si však laik 

nemusí ani povšimnout, ale pro karatistu jsou rozdíly velmi patrné a 

jednoznačné. Ale já sama již také některé techniky poznávám, a dokonce 

poznávám i jednotlivé katy. Je sice mnoho stylů, ale většina stylů má 

stejný základ a stejné kořeny. Podle mého názoru by si našel každý člověk 

nějaký styl, který by ho oslovil. Většina stylů se vytvořila na Okinawě ze tří 

hlavních škol karate, a potom se začaly rozvíjet dál. Každý styl se vyvíjel 

generacemi mistrů a pořád se rozvíjí a vyvíjí. Všechny styly mají své katy, 

které jsou pro něj určené a specifické. Já jsem si pár z nich vybrala a něco 

málo vám o nich teď napíši. 

3.1. Shotokan 

 
K Shotokanu mám citovou vazbu, protože ho sama dělám a úplně mě 

okouzlil. 

Shotokan je nejrozšířenější styl karate v Evropě. Jeho zakladatelem byl 

Gičin Funakoši. V Shotokanu jsou tři nejdůležitější části, které by se měly 

nejvíce trénovat a zdokonalovat: 

- kihon – jsou to základní techniky cvičené na místě nebo v pohybu, 

jedná se o základ karate. Jednotlivé pohyby se opakují. 

- kata – je soubor cviků – soubor pevně daných postojů, úderů, kopů a 

krytů. Techniky v kihon a kata se vyznačují dlouhými postoji, které 

zajišťují lepší stabilitu a koordinaci pohybů. 

- kumite – je zápas – uplatňují se zde techniky, které se učí v katách a v 

kihonu, jedná se o boj z blízka beze zbraně.  

  



11 

Shotokan jako ostatní styly má své základní postoje, a to jsou například: 

- Zenkutsu-dachi: Přední noha musí směřovat dopředu, neurčuje se to 

podle palce na noze, ale podle malíčku a od kolena k nártu musí být 

pravý úhel. Špička zadní nohy nesměřuje do boku, ale je lehce 

natočená dopředu. Těžiště postoje je 60 % na přední noze a 40 % 

na zadní noze. Postoj by měl být dlouhý na šířku boků. Boky jsou buď 

zavřené nebo otevřené, to záleží na technice, kterou karatista provádí. 

 
https://www.google.cz/search?q=zemsky+daci+karate&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=0ahUKEwje1-Oy193RAhVJFSwKHb9HCMAQ_AUIBigB#imgrc=JTyZN7OZPo8wHM%3A 

 

- Kokotsu-dachi: Postoj je opět dlouhý na šířku boků, nohy jsou 

v přímce za sebou. Prsty zadní nohy směřují do boku, koleno je zase 

pokrčeno do pravého úhlu. Koleno zadní nohy by mělo směřovat ven, 

a ne dovnitř postoje. Prsty přední nohy směřují dopředu. Těžiště 

postoje je 70 % na zadní noze a 30 % na přední noze. 

https://www.google.cz/search?q=zemsky+daci+karate&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=0ahUKEwje1-
Oy193RAhVJFSwKHb9HCMAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kokucu+daci+karate+postoj&imgrc=F2a8WAVslV
A6AM%3A 

https://www.google.cz/search?q=zemsky+daci+karate&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje1-Oy193RAhVJFSwKHb9HCMAQ_AUIBigB#imgrc=JTyZN7OZPo8wHM%3A
https://www.google.cz/search?q=zemsky+daci+karate&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje1-Oy193RAhVJFSwKHb9HCMAQ_AUIBigB#imgrc=JTyZN7OZPo8wHM%3A
https://www.google.cz/search?q=zemsky+daci+karate&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje1-Oy193RAhVJFSwKHb9HCMAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kokucu+daci+karate+postoj&imgrc=F2a8WAVslVA6AM%3A
https://www.google.cz/search?q=zemsky+daci+karate&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje1-Oy193RAhVJFSwKHb9HCMAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kokucu+daci+karate+postoj&imgrc=F2a8WAVslVA6AM%3A
https://www.google.cz/search?q=zemsky+daci+karate&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje1-Oy193RAhVJFSwKHb9HCMAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kokucu+daci+karate+postoj&imgrc=F2a8WAVslVA6AM%3A
https://www.google.cz/search?q=zemsky+daci+karate&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje1-Oy193RAhVJFSwKHb9HCMAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kokucu+daci+karate+postoj&imgrc=F2a8WAVslVA6AM%3A
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- Kiba-dochi: Délka postoje je zase na šířku ramen. Těžiště postoje je 

50:50, špičky prstů směřují dopředu, kolena by měly mít pravý úhel a 
měly by směřovat směrem ven z postoje a ne dovnitř.  

https://www.google.cz/search?q=zemsky+daci+karate&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=0ahUKEwje1-
Oy193RAhVJFSwKHb9HCMAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kokucu+daci+karate+postoj&imgrc=U-
jCd0R0vtNqOM%3A 

 
 

3.1.1. Kihon 
 
Kihon v překladu do českého jazyka znamená základ nebo základy, a 

proto se jako první v karate učí právě kihon, protože znalosti kihonu se 

následně použijí v katách i v kumite.  

 
3.1.2. Kata 

 
Kata byla v Japonsku jediným učebním materiálem, podle kterého se 

karate učilo. Kata je souhrn různých technik (postojů, úderů, kopů a další). 

Proto neexistují žádné písemné záznamy o tom, jak se karate začalo cvičit 

a jak se ze začátku vyvíjelo. Kata je souhrn různých technik (postojů, 

úderů, kopů a další). Pro každou katu je nějaká typická technika, která je 

v ní obsažená. Ještě před zavedením kumite, byla kata jediným způsobem 

cvičení karate. Každá kata je určená proti několika útočníkům. Třeba kata 

Heian Shodan, což je nejzákladnější kata v Shotokanu, je určená proti 

osmi útočníkům, kterým by se měl karatista ubránit. Jednotlivé pohyby těla 

jsou sestaveny tak, že vykrývají údery útočníků a vrací úder. Každá kata 

má své fázování technik a ve většině kat se na dvou místech křičí kia, 

japonsky to znamená výkřik. V technikách, u kterých se křičí kia, by se 

měla dát do úderu všechna energie a síla. Také by měla každá technika 

obsahovat kime, což znamená, že na konci techniky se má zpevnit celé 

tělo. 

https://www.google.cz/search?q=zemsky+daci+karate&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje1-Oy193RAhVJFSwKHb9HCMAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kokucu+daci+karate+postoj&imgrc=U-jCd0R0vtNqOM%3A
https://www.google.cz/search?q=zemsky+daci+karate&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje1-Oy193RAhVJFSwKHb9HCMAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kokucu+daci+karate+postoj&imgrc=U-jCd0R0vtNqOM%3A
https://www.google.cz/search?q=zemsky+daci+karate&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje1-Oy193RAhVJFSwKHb9HCMAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kokucu+daci+karate+postoj&imgrc=U-jCd0R0vtNqOM%3A
https://www.google.cz/search?q=zemsky+daci+karate&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje1-Oy193RAhVJFSwKHb9HCMAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=kokucu+daci+karate+postoj&imgrc=U-jCd0R0vtNqOM%3A
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Pro Shotokan je specifických 15 kat, ze kterých je 8 základních kat nebo 

by se dalo i říci učňovských a tyto jsou přípravou na mistrovské katy. 

3.1.3. Kumite 
 
Kumite stejně jako kata je v každém stylu karate. Já budu pouze mluvit jen 

o kumite ve stylu Skotokan, protože o něm nejvíce vím a sama jsem si ho 

mnohokrát vyzkoušela, a ještě určitě mnohokrát vyzkouším. Kumite je 

pojmenování pro souboj z blízka. V Shotokanu je hodně druhů kumite, 

které jsou rozdělené na dvě hlavní složky: 

- první složka – jsou řízené formy kumite, pod které patří ještě další 

druhy, tím vás ale nebudu zatěžovat, protože ve všech jsou pevně 

dané postoje a je zadané, co má útočník udělat za útok a obránce 

za kryt a potom za protiútok.  

- druhá složka – je jiu kumite v překladu to znamená volný zápas. 

Nejsou tu určené přesné postoje ani techniky, jiu kumite je omezené 

jen podle sportovních pravidel, které se od sebe mohou trošku lišit, 

protože je hodně mezinárodních federací a každá má trošku jiná 

pravidla. V jiu kumite (ve volném zápase) jsou povinné chrániče 

na zuby, ruce, holeně, 

nárty a u žen ve starších 

věkových kategoriích 

chrániče na hrudník.  
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3.2. Kyokushinkai 

 
Kyokushinkai se do češtiny překládá jako „Setkání s poslední pravdou“. 

O stylu Kyokushinkai se říká, že je to nejtvrdší styl karate. V kumite 

v kategorii senioři jsou povolené jenom chrániče na zuby a suspenzor – 

nic jiného. V České republice je Kyokushinkai málo rozšířený a nebývají tu 

moc soutěže. Mnohem víc je Kyokushinkai rozšířený v Polsku, kde je 

i mnohem více soutěží. 

 
3.2.1.  Masuta Ojoma 

 
Zakladatel stylu Kyokushinkai byl korejský mistr Masutacu Ójoma, který 

byl žákem Gičina Funakošiho. Ojomovi se nelíbil styl Shotokan, který 

Funakoši vyučoval, a tak během svého pobytu v horách Chiba, sestavil 

Ojoma svůj styl karate. Ojamavův styl karate se zajímal hlavně o účinnost 

boje. V roce 1970 Ojoma zavedl druh soutěže ve volném stylu, který 

pojmenoval,, kockdown‘‘. Jde v něm o to, dostat protivníka na zem, tím se 

ukončuje zápas. 

 

4. Páskování – zkoušky 
 
Znalosti karatisty jsou navázány na barvu jeho pásek, který má uvázaný 

na kimonu kolem pasu.  

Na tomto obrázku je zobrazen zkušební řád na bílý 

pásek, podle kterého zkušební komisař zkouší. 

Karatista, který jde na bílý pásek, by měl umět 

všechno, co je zde uvedené.  

Nikdy asi nezapomenu na svoje první páskování. 

Byla jsem hrozně nervózní minimálně dva týdny před 

zkouškami, a dokonce se mi o tom i zdálo. 

Nezapomenu na ně, ale hlavně kvůli průběhu 

páskování, no spíš ten začátek. Páskování mělo 

začít krátkou rozcvičkou, ale rozcvička byla nakonec 

dlouhá, hodinu a půl, kdy jsme jenom běhali, klikovali, dřepovali a dělali 
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sklapovačky. Po půl hodině už nikdo nemohl, na tož po hodině. Bylo to 

hrozné. Jediné, na co jsem při rozcvičce myslela, bylo, kdy už konečně 

bude konec. Když rozcvička skončila, tak jsme se konečně mohli trošku 

vydýchat a napít. Po chvilce odpočinku jsme se protáhli a z posledních sil 

jsme se dali do cvičení, které už bylo méně náročné. 

 

Ostatní zkoušky, které jsem zažila, už nebyly tak moc fyzicky náročné. 

Do dnešního dne nevíme, a zajímalo by nás, proč nám dal zkušební 

komisař na prvním páskování, tak moc zabrat. To se ale asi už 

nedozvíme. Možná proto, abychom pochopili, že všechny začátky jsou 

těžké a karate je velmi náročný sport. 

4.1. Pásky 

 
Pásky jsou v karate rozlišeny barevně, podle vyspělosti a zdatnosti 

karatisty. V každém stylu karate jsou pásky jinak barevné. V Shotokanu je 

osm pásků barevných a devět pásků černých. Barevné pásky jsou 

seřazeny takto: začíná se od bílého, který nosí úplní začátečníci, potom je 

žlutý, zelený, světle fialový, tmavě fialový, tři hnědé a potom už jsou černé. 

U fialových a hnědých pásků se moc nerozlišuje odstín barvy, není to 

pro laika podstatné. Ke každému barevnému pásku patří jedna kata 

např. k bílému pásku patří kata Heian Shodan, ke žlutému pásku patří 

kata Heian Nidan, ale k černým páskům už patří kat více a zkušební 

komisař si může vybrat, jakou chce u zkoušky předvést, to samé platí už 

i u druhého a třetího hnědého pásku. 
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Na seminářích se většinou dostává na pásek nálepka, která se na pásku 

nechává, jednak nálepka slouží jako vstupenka, ale také, aby každý věděl, 

na kolika seminářích už s danou barvou pásku karatista byl. Mně osobně 

tyto nálepky slouží i jako pomůcka, když si nemohu vzpomenout, kdy daný 

seminář byl a samozřejmě i jako milá vzpomínka, a to nejen na seminář, 

ale i na karatisty, se kterými jsem se setkala.  

5. Semináře 
 
V České republice se občas konají různé semináře, kde se, jak trenéři, tak 

i jejich žáci mohou naučit nové a velmi zajímavé věci. Já osobně jsem již 

také začala jezdit na semináře. Na seminářích se nebojuje, procvičují se 

jednotlivé údery, techniky a kopy, aby je karatista pochopil a 

zautomatizoval, i maličký pohyb má obrovský dopad. 

Můj první seminář byl minulý rok v červnu, kam se vypravil celý náš tým, 

tedy jen my starší karatisté s nejvyšším páskem v našem týmu a trenér, 

karate Blansko. 
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Chtěla bych se s vámi podělit o pár mých zážitků ze semináře, který byl 

v listopadu 2016 a vedli ho Masura Miura, který má 9. dan, a Paolo 

Lusvardi, který má 8. dan. Miura, kterému je 78 let, je malé postavy a 

pořád se usmívá, kdybych ho potkala někde na ulici, nikdy bych si 

nepomyslela, že by mohl dělat karate. Předváděl nám, jak složit 

dvoumetrového chlapa Standu. Miura byl proti němu maličký, Miura 

nejprve skákal vedle Standy a snažil se ho skolit na zem, ale nedokázal to. 

Chtěl nám ukázat, že člověk zlostí a vztekem nikdy nic nedokáže. Potom 

si vedle něj stoupl, usmál se na nás a jedním pohybem boků, ten pohyb 

nebyl ani pořádně vidět, ho složil na zem … Do teď nevím, jak to udělal, 

protože to bylo neskutečné. Hrozně se mi také líbilo, jak k Miurovi mají 

ostatní karatisté všech věkových kategorií úctu. Když nás na semináři 

zavolal k sobě, nikdo z karatistů normálně nešel, ale všichni běželi. 

Zajímavé také bylo, když jsme byli v restauraci na večeři a Miura se svým 

žákem Lusvardim tam také přišli, všichni karatisté, kteří tam byli, se 

postavili, ať už jedli nebo dělali jiné aktivity, počkali, až si sám Miura sedne 

a teprve potom se všichni také posadili. Je úžasné, že v dnešní době 

může mít někdo k někomu tak velkou úctu, která není vynucená. Miura mi 

přijde roztomilý, protože už je to takový dědeček, který je malé postavy a 

pořád se usmívá, naštvat bych ho ale rozhodně nechtěla, protože 

vzhled v jeho případě určitě klame. Z toho jasně vyplývá, nikdy nikoho 

nepodceňovat, může mít skryté kvality. 

Tato fotografie je z tréninku v Brně, na který přijel mistr světa v kumite 

Piotr Czeleń. Bylo to zase úplně něco jiného, než na co jsem zvyklá, celou 

dobu jsme se učili jen základy, jako třeba práci boků. Sice jsme Piotrovi 

úplně všechno nerozuměli, ale i tak nám tento trénink hodně dal a posunul 

nás zase o kousek dál.  

https://www.facebook.com/piotr.czelen.3?fref=nf
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Semináře jsou hodně potřebné, protože každý mistr učí karate trošku jinak 

a každý má na to jiný pohled, takže se každý karatista naučí něco nového. 

Ze seminářů se vracím pokaždé velmi unavená a většinou s mnohými 

podlitinami na rukou a na nohou.  

 

6. Soutěže – Shotokan 

 
Soutěží se ve všech stylech v kata a v kumite. Každá soutěž začíná 

prezentací soutěžících. Každý soutěžící by se měl před tím, než začne 

soutěžit pořádně rozcvičit. 

 

Soutěžící si potom nastoupí podle týmů a představují se rozhodčím. 

Soutěží se vždy na žíněnkách, kterým se říká tatami.  

 

https://www.google.cz/search?q=tatamy&espv=2&biw=1366&bih=589&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwijNvTvPvRAhVF7RQKHVCABfUQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tatami+karate&imgdii=gy6tkpk3ar3c

NM:&imgrc=xYceg948uRW9LM: 

 

Jako první jdou vždy katy. Soutěžící jsou rozdělení do skupin podle věku a 

váhy. Soutěžící s bílým páskem mají svoji kategorii jen pro 8. KYU. U kat 

https://www.google.cz/search?q=tatamy&espv=2&biw=1366&bih=589&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijNvTvPvRAhVF7RQKHVCABfUQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tatami+karate&imgdii=gy6tkpk3ar3cNM:&imgrc=xYceg948uRW9LM
https://www.google.cz/search?q=tatamy&espv=2&biw=1366&bih=589&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijNvTvPvRAhVF7RQKHVCABfUQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tatami+karate&imgdii=gy6tkpk3ar3cNM:&imgrc=xYceg948uRW9LM
https://www.google.cz/search?q=tatamy&espv=2&biw=1366&bih=589&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijNvTvPvRAhVF7RQKHVCABfUQ_AUIBigB#tbm=isch&q=tatami+karate&imgdii=gy6tkpk3ar3cNM:&imgrc=xYceg948uRW9LM
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není váha důležitá, na váze záleží až v kumite a na kumite mohou jít 

soutěžící, kteří mají alespoň nejnižší zelený pásek což je 6. KYU. Také je 

kategorie, které se říká Pyramida. Tato kategorie je jen pro muže 

od osmnácti let. V Pyramidě nezáleží na hmotnosti ani na věku a každý 

jde proti každému. Rozhoduje čas a body, které udělují rozhodčí. 

Na každé soutěži musí být přítomný lékař, protože se většinou stane 

nějaký úraz. Občas je to dost tvrdá podívaná. 

 

7. Legenda 
 
Ráda bych se s vámi podělit o jednu velmi poučnou legendu, kterou jsem 

nedávno četla a která mne velmi zaujala a vzala jsem si z ní i pár 

ponaučení. 

Legenda se týká rytce a Macumury. O Macumurovi se říkalo, že byl 

nejlepší mistr karate na Okinawě a učil jen královskou rodinu. Jednou 

Macumura přišel k rytci nechat si vyrýt něco na lahvičku. Rytec sám také 

cvičil karate a Macumuru hned poznal. Rytec se Macumury ptal, jestli by 

se nestal také jeho učitelem, ale Macumura odmítl, že karate učí jen 

královskou rodinu a vlastně teď už ani ji ne, protože ho vyhodili. Rytec byl 

ale zvědavý, jestli je Macumura vážně tak dobrý, jak se o něm říká, a tak 

ho vyzval na souboj a Macumura výzvu přijal. Druhý den se sešli v danou 

dobu na domluveném místě a souboj mohl začít. Tenkrát bývaly zápasy 

na život a na smrt, takže moc dobře věděli, že jeden z nich to nepřežije. 

Rytec se postavil do bojového postoje a čekal, ale Macumura si stoupl 

normálně, což rytce trošku znejistilo, ale nedával to znát. Macumura se 
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rytci zahleděl do očí tvrdým a sebejistým pohledem. Rytec ztratil úplně 

kontrolu, a tak tak se udržel na nohou, ale nakonec se vzpamatoval a 

rozhodl se, že zaútočí. Macumura, ale těsně před tím, než ho rytec zasáhl, 

silným a mocným hlasem vydal výkřik, který rytce úplně znehybnil a srazil 

na zem. V ten moment rytec pochopil, že Macumura je vážně nejlepší, a 

že nemá šanci zvítězit. A tak prosil Macumuru, aby ho nechal žít. 

Po souboji Macumura řekl rytci, že byl dobrý, a že kdyby vážně nechal 

situaci dojít k boji, tak by ho rytec možná i porazil. Oba dva si z toho boje, 

ale odnesli důležité zkušenosti. 

Tato legenda poukazuje na to, že když bude člověk sebevědomý a bude si 

věřit, nebo aspoň nedá na sobě znát strach, dokáže toho mnohem víc, 

než když si bude hned od začátku říkat, že to nezvládne. Také poukazuje 

na to, že se dá každý boj vyřešit bez boje, jen svou myslí a sebejistotou. 

 

8. Život s karatem 
 
Nedávno jsem byla na soustředění s katarem, a protože se trenér rozhodl, 

že všichni půjdou ven na hřiště, tak jsme trenéra požádali, jestli můžeme 

se staršími kluky zůstat v budově, abychom si mohli sami a v klidu projít 

věci na zkoušky a jen tak pro zábavu vyzkoušet něco nového. Napadlo 

nás, že bychom mohli vyzkoušet pár Funakošiho hodů. Jeden z hodů byl 

hod přes rameno, když jsem to uviděla, první, co mne napadlo, bylo to, že 

to nikdy nemohu zvládnout, protože přehodit přes rameno kluka, který 

měří 190 cm, je nesplnitelný úkol. Rozhodla jsem se ale, že to nevzdám 

bez boje hned na začátku. První zkouška přehození kamaráda dopadla 

katastrofálně. Místo toho, abych ho přehodila přes rameno a on skončil na 

zemi, jsem skončila na zemi já a on na mně, a tak to šlo i s druhým a 

třetím pokusem. Ve čtvrtém pokusu jsem už ale pochopila princip, jak to 

mám provést a bez potíží jsem kamaráda přes rameno přehodila. Tento 

hod mi znovu dokázal jednu z důležitých věcí, na kterých je karate 

postavené. Ke karate není za potřebí síla, jde pouze o pohyby těla, 

protože kdybych měla přehodit 190 cm kluka přes rameno jen s pomocí 

mé vlastní síly, asi by se mi to nikdy nepovedlo. Na tuto zkušenost nikdy 

nezapomenu.  
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Život s katarem pro mě není vůbec nic jednoduchého, ale život bez karate 

je pro mě něco nepředstavitelného a strašného. Pořád se snažím v karate 

víc a víc vzdělávat, jezdím na soutěže na semináře a podobně. Občas je, 

ale hrozně obtížné skloubit dohromady karate, rodinu, školu a další 

povinnosti, které mám, někdy to prostě nejde a musím karate vynechat. 

I tak se karate snažím věnovat, co nejvíce času. 

Pro mé rodiče, ale asi to, že dělám tento sport, i když mě vlastně oni sami 

přihlásili do kroužku karate, znamená život plný obav. Obav z toho, že si 

něco udělám anebo, že mi někdo ublíží. Ale i přesto mi karate nezakázali, 

ba naopak mě v něm podporují, protože vědí, že se nejedná jen o fyzickou 

zátěž, ale především o hledání sebe samé a o získání rovnováhy a 

sebejistoty, která je pro život velmi důležitá. 

 

Závěr 
 
Na závěr bych vám ráda uvedla jeden z citátů mistra Funakošiho, který je 

podle mého názoru pravdivý a myslím si, že by se nad ním měl každý 

zamyslet. 

Dosáhnout sta vítězství ve stu bitvách není nejvyšší dovednost. Nejvyšší 

dovednost je podrobit nepřítele bez boje. 

Tento citát vystihuje úplně přesně podstatu karate. Mnoho lidí a bohužel 

i někteří karatisté si myslí, že karate je jen o bojování, o souboji a 

o vyhrávání. To ale není pravda, protože výhra může někdy znamenat 

i prohru.  

Karate je o nalezení vnitřní rovnováhy a klidu v sobě samých, a především 

základní podmínkou je, spokojit se s tím, jací jsme. 
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Resumé 
The topic of my coursework is karate. When pronouncing the word karate, 

most of us think that it is only a fighting sport. Karate is not just about 

fighting, it is maintly about self-control and coordination of movemens, 

developing mind and physical abilities, In my coursework I wanted to 

specify the true essence of karate. I have dealt with karate for already six 

years and that is why I introduced some of my experiences with the karate. I 

also wrote about the history of karate, about some karate leaders to which I 

look up, about my favorite styl of karate Shotokam, next about the course of 

competitions and exams. One of the most important karatists said once: 

"Like the glossy surface of the mirror reflects everything in front of it, and 

like as the quiet valley carries a faint sound, the disciple of karate has to 

empty his self from selfishness and corruption, In an effort to respond 

appropriately to anything, he might encounter." And this is the true meaning 

of karate. By writing my coursework I learnt a lot of new and interesting 

information about karate. 

 

 

 

Tématem mé ročníkové práce je karate. Při vyslovení slova karate se 

většině z nás vybaví, že se jedná jen o bojový sport. Karate však není jen 

o bojování. Je hlavně o sebekontrole a o koordinaci pohybů, rozvijí mysl a 

fyzické schopnosti. V mé ročníkové práci jsem chtěla specifikovat podstatu 

karate. Katarem se zabývám už šest let, a proto jsem uvedla některé mé 

zážitky a zkušenosti, které jsem s katarem zažila. Také jsem napsala o 

historii karate, o některých představitelích karate, ke kterým vzhlížím, o 

mém nejoblíbenějším stylu karate Shotokanu, dále o průběhu soutěží a 

zkoušek. Jeden z nejvýznamnějších karatistů kdysi řekl: Jako lesklý 

povrch zrcadla odráží vše, co je před ním, a jako se tichým údolím nese i 

slabý zvuk, tak musí žák karate vyprázdnit ze své mysli sobectví a 

zkaženost při úsilí vhodně reagovat na cokoli, s čím se může střetnout. A 

tohle je pravý význam slova karate. Díky psaní ročníkové práce jsem se 

dozvěděla spoustu nových a zajímavých informací.  
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