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SEZNAM ZKRATEK A JAPONSKÝCH VÝRAZŮ 

Kihon – Základní technika bez přesunu v postoji. 

Kihon ido – Základní technika s přesunem v postoji. 

Kata – Sestava technik a přesunů simulující boj proti reálnému protivníkovi. 

Bunkai – Demonstrace technik obsažených v kata v reálné bojové situaci. 

Kumite – Souboj ve dvojicích. 

Karateka – Cvičenec karate. 

Př. n. l. – Před naším letopočtem. 

N. l. – Našeho letopočtu. 
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1 ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce je na základě veřejně dostupných teoretických a 

praktických informací natočit instruktážní video o žákovské katě Heian godan a mistrovské 

katě Kanku–sho. Hlavním úkolem tohoto videa bude seznámit odbornou veřejnost s již 

zmíněnými katami a navrhnout jejich optimální nácvik. Tento video program je určen pro 

začínající až pokročilé cvičence karate a bude sloužit jako výukový materiál pro nový 

zkušební řád Českého svazu karate a pro jedince, kteří se rádi sami zdokonalují v karate.  

K pochopení žákovské kata Heian godan je potřeba znát základní techniky z kihon i 

kihon ido a předešlých Heian kat. Pro pochopení katy Kanku–sho je vhodné znát výše 

uvedené a začít s cvičením Kanku–sho s dosažením aspoň 4. kyu karate, tedy druhého 

fialového pásku.  

V této bakalářské práci se zabývám katami a to jak v teoretické tak i praktické části. 

Toto téma bakalářské práce jsem si zvolil proto, že se už delší dobu zajímám o cvičení 

karate. Za uplynulou dobu, co se karate věnuji, jsem absolvoval mnoho seminářů se 

zaměřením na cvičení kat a získal jsem i licenci trenéra karate třetí třídy. Tato licence mě 

opravňuje vést tréninky karate, které již několik let mívám v Domažlickém oddílu SK 

Karate Domažlice, kde trénuji děti školního věku i dospělé. Tréninky karate nejsou 

založené jen na cvičení kat, ale katy jsou jejich důležitou součástí. Každá kata má svůj 

symbolismus, má cvičence něco naučit a pomoci mu něco pochopit. 

V teoretické části práce budou zahrnuty základní poznatky o katách. Nalezneme zde 

obecnou historii bojových umění, která se postupně specifikuje na karate a přejde až v 

historii karate kata. Druhá část zahrnuje objasnění výrazu kata, za kterým účelem byla 

vytvořena, které principy a aspekty by se měly dodržovat při cvičení kata. Dále pokračuje 

symbolikou, rozborem názvů kata a vysvětlením bunkai. 

Důležitou tématikou je také učení cvičenců. V práci se chci zaměřit na motorické 

učení, které bude rozebráno na obecné rovině a později budu směřovat až na metodiku 

nácviku kata. Bude zde i popsáno, jak by měl cvičenec postupovat při učení se nové katy, a 

kterými fázemi by měl projít, aby se danou katu naučil cvičit perfektně. 

Kata je karatisty cvičena také jako jedna ze dvou sportovních disciplín a jako každý 

sport má i svá pravidla, do kterých bych čtenáře rád zasvětil – např. jak vypadá zápasiště, 

průběh kata závodů, co by měl závodník na zápasišti dodržet a podobně.  
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Na základě všech těchto informací, které jsem získal jak na základě písemných zdrojů, 

na seminářích, konzultací s garantem stylu Shotokan tak i vlastní praxí, bych chtěl vytvořit 

multimediální DVD s instruktážní nahrávkou obsahující metodický nácvik katy Heian 

godan a mistrovské katy Kanku–sho. Začínající cvičenci, kteří nemají tak velké zkušenosti 

a katu neznají, si přidávají nebo vynechávají techniky v katě. Proto bude ukázán sled po 

sobě jdoucích technik rukou i nohou a přesných postojů, v kterých se tyto údery a kopy 

provádějí. Další velké nedostatky se hojně vyskytují v katách při cvičení zdvojených 

technik. Tyto techniky jsou složitější, protože vyžadují přesné načasování souslednosti 

technik, tzn. kdy, kde a jak velkou pauzu mezi technikami udělat, tzv. rytmus. Techniky 

v katách jsou prováděny buď rychle a dynamicky, se zpevněním v závěru, nebo pomalu a 

tzv. elegantně. Také bude znázorněn tzv. embusen těchto kata, což je půdorys kata. Na 

závěr celé nahrávky bude demonstrováno praktické využití každé techniky, tedy jaký má 

význam.  

Hlavním očekávaným přínosem mé práce je pomocí videa seznámit odbornou 

veřejnost s již zmíněnými katami a také vytvoření materiálu pro jejich výuku, který se 

bude dát do určité míry zobecnit a použít při výuce dalších kat (některé poznatky v práci 

jsou univerzální). 
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2 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 CÍL PRÁCE  

 Vytvořit instruktážní video zaměřené na nácvik nejvyšší základní kata jménem 

Heian godan a jedné mistrovské kata – Kanku–sho.  

 

2.2 ÚKOLY PRÁCE 

Na základě cílů jsem si stanovil následující úkoly:  

 

 Uceleně zpracovat základní poznatky o cvičení kata, jejich významu a poukázat na 

důležité poznatky, na které se při praktickém cvičení karate nejčastěji zapomíná.  

 Vytvořit scénář instruktážního videa. 

 Vytvoření aplikace technik (tzv. bunkai) obsažených ve zmíněných katách  

 Zkompletovat metodický nácvik a aplikace bunkai do DVD  
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3 HISTORIE KARATE 

Abychom pochopili karate, musíme znát jeho historii a vlivy, které ho ovlivňovaly a 

formovaly. První zmínky o karate se ztrácejí v legendách z dávných dob (mluvíme o 

období mezi lety 2500 – 1700 př. n. l). V této době patřil mezi nejrozvinutější oblasti světa 

Dálný východ a byla to především indická civilizace, která se zasloužila o rozvoj bojových 

umění. V této době byly zaznamenány zmínky o prvním bojovém systému zahrnujícím 

však i tanec, tzv. indickém boji pěstmi. Tento bojový systém byl vytvořen na základech 

meditačních technik a dechových cvičeni, čímž v sobě zahrnoval nejen fyzickou ale i 

duchovní stránku. 

Z Indie se tyto poznatky dostaly první do Číny a později se začali šířit do okolních 

zemí, např. na Okinawu. Tím samozřejmě docházelo k změně názvu tohoto bojového 

umění, protože každý národ si přeložil tyto poznatky do svých jazyků. Takže například 

budhismus, který vznikl v Indii pod jménem Dhána, byl přenesen do Japonska, kde se šířil 

pod jménem Zen. Budhistické náboženství, jež proniklo do Číny počátkem našeho 

letopočtu, se šířilo jako lavina a již v době Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.) bylo v Číně 

několik buddhistických center. [5] 

3.1 HISTORIE KARATE V ČÍNĚ 

Čínské bojové umění je staré několik tisíc let, což je doloženo v knize Ritů1, kde je 

zmínka o bojových uměních. Zpočátku neměla bojová umění jen bojový a obraný aspekt 

ale také silný zdravotní aspekt. 

V historickém období dynastie Chan (206 př. n. l. – 220 n. l.) byla psána kniha Šou 

Pu, jež se zabývá pěstním soubojem. Na základě této knihy vytvořil lékař, Chua Tchuo 

bojový styl „dovádění pěti zvířat“. Styl byl vytvořen spíše za zdravotním účelem. Z tohoto 

stylu později vznikl po nějakých úpravách bojový systém zvaný pětinásobná pěst, který 

později cvičili mniši v klášterech na území Číny. 

Jeden z prvních mistrů, který do Číny přivedl indické bojové umění, byl Ta Ma – 

Bodhidharma. Legenda vypráví, že sám, pěšky a beze zbraně v jeho 66 letech přešel 

Himaláj, aby později v roce 520 n. l. dorazil do kláštera Šao–lin, vybudovaného r. 479 n.l. 

na počest indického mnicha Batua. Batuovi žáci vytvořili bojové techniky pod názvem 

„šaolinské pěsti“ což byly dva styly, založené na „tekuté a tuhé síle“. Bodhidharma vzal 

                                                 
1 Kniha zahrnuje kodex etického chování a návod na vedení soudních přelíčení. 
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poznatky z tohoto cvičení, čínského vojenského a indického bojového umění a vytvořil tak 

18 technik Lluo–chan. Uvědomil si jeden z nejcennějších poznatků bojových umění, že 

mysl a tělo jsou neoddělitelné a obě tyto stránky mají být zdokonalovány současně. Po 

Bodhidharmově smrti se bojová umění dále rozvíjela. 

Již v dynastii Tchang (618 n. l. – 960 n. l.) byly organizovány bojové soutěže 

v rozšířeném stylu „Čchuan–fa“. Šampioni soutěží byli korunováni v císařském paláci a 

stali se známými osobnostmi.  

Klášter Šao–lin na hoře Songšan, jenž působil jako katalyzátor při vývoji bojových 

umění, byl několikrát vypálen, naposledy v roce 1736 n.l. mandžuským vojskem. Uvádí se, 

že poté uniklo pět mnichů, kteří změnili jména a založili pět škol boje beze zbraně, 5 stylů 

kung–fu, které se postupně rozšířily po celé Číně. Kung–fu, jak se dnes označuje čínské 

bojové umění, je však nesprávný. Kung–fu znamená „nejvyšší dokonalost“ v jakémkoliv 

oboru, kterým se zabýváme. Správné a i v Číně dnes používané označení je wu–šu 

(válečná, bojová umění). [5] 

3.2 HISTORIE KARATE NA OKINAWĚ A PŘENESENÍ DO JAPONSKA 

Už odedávna byla Okinawa křižovatkou východních kultur a také hraje velmi 

důležitou roli v rozvoji karate. Jedny z prvních zmínek hovořící o návštěvě Číny na ostrově 

Okinawa datují tuto událost mezi roky 560 – 618 n. l.. Čínská výprava tam ztroskotala při 

hledání „země šťastných a nesmrtelných“ za účelem zjistit tajemství, jak přeměnit různé 

neušlechtilé kovy na zlato. [8] 

 

Obrázek 1 – Poloha Okinawy vůči Číně a Japonsku. Zdroj: [10] 



 3 HISTORIE KARATE 

7 
 

Mnoho expertů, kteří se zabývali historií karate, se domnívá, že Čínské bojové 

umění, které známe pod názvem Čchuan–fa, se na Okinawu dostalo už v 11. století. Tato 

bojová umění proniknula na okinawský ostrov pomocí buddhistických mnichů. Prvotní 

obyvatelstvo mělo sice svoje bojové umění, ale to se skládalo jen z několika málo technik, 

a proto měli veliký zájem začít se učit komplexnější čínská bojová umění. [4] 

Velký podíl na rozvoji bojových umění na Okinawě měl v 15. století král Sho Shi, 

který tehdy vydal nařízení zakazující vlastnit zbraně, protože se bál povstalců, a chtěl tímto 

krokem zabránit svému svržení. Mnoho historiku se domnívá, že první zakázání nošení 

zbraní byl podnět ke vzniku bojového umění, které se stalo základem pro karate. Zmíněný 

zákon totiž způsobil, že okinawský lid začal vymýšlet obranný systém a brzy se daly 

rozpoznat dvě odlišné školy tohoto systému. První pod názvem Tode, která využívala 

prázdnou ruku a využívala jí z větší části šlechta a měšťanstvo. Druhý styl pěstovaný 

především mezi farmáři a rybáři se jmenoval Kobudo a využíval k obraně hlavně 

zemědělské nástroje.  

Druhá významnější událost, která vedla ke zdokonalování boje beze zbraně, se 

udála zhruba o 200 let později. V roce 1609 byla obsazena Okinawa Japonci, klanem 

Satsuma vedeným rodem Shimazu, a ti opět vyhlásili zákaz nošení jakýkoliv zbraní, 

tentokrát včetně zemědělského náčiní, které by se dalo použít jako zbraň. Tyto zbraně a 

zemědělské náčiní byli ukládány ve zbrojnicích, které byly střeženy samuraji. Tento stav 

přetrvával přes 259 let s různými obměnami až do roku 1871, kdy byla oficiálně Okinawa 

připojena k Japonsku. Během 259 let, kdy byl v platnosti dekret zakazující nošení zbraní, 

zůstaly obyvatelům Okinawy na obranu proti japonským samurajům jen holé ruce a nohy. 

V roce 1629 byl vytvořen tajný spolek mistry Tode a Čchuan–fa působící na ostrově, což 

mělo za následek tvoření nového bojového stylu kombinací Tode a Čchuan–fa, který byl 

nazván Te (v překladu „ruka“). Okinawa–te můžeme charakterizovat jako mezistupeň mezi 

Tode, Čchuan–fa, a karate. Okinawa–te bylo vytvořeno za účelem obrany proti 

utlačovatelským samurajům, kteří byli cvičeni v boji s mečem. Toto umění bylo tak 

účinné, že původní obyvatelé Okinawy souboje se samuraji vyhrávali. Okinawa–te bylo 

vyučováno tajně. Když Japonci zjistili, kdo je mistr Okinawa–te, tak byl popraven i s jeho 

žáky. To je také důvod, proč neexistují žádné písemné doklady o vývoji Okinawa–te.  

Významná událost, která ovlivnila vývoj karate v 20. stol., bylo rozhodnutí 

ministerstva kultury zavést karate do učebního plánu na školách na Okinawě. Toto 

rozhodnutí bylo vydáno na základně přímluvy japonského školního inspektora Shinaro 
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Ogawy, kterému bylo karate předvedeno mistrem Gichinem Funakošim při jeho návštěvě 

na Okinawě. Události, které vedly k rozšíření karate v Japonsku, byly např. první ukázka 

tohoto umění Gichinem Funakoshim v Kjótu r. 1916, dále pak v roce v 1921 ukázka karate 

japonskému princi, který přijel navštívit Okinawu. V roce 1922 byl Gichin Funakoshi 

vyslán do Tokia k předvedení okinawského karate na přehlídce bojových umění 

zorganizované japonským ministerstvem kultury. [13] Jeho demonstrace karate vyvolala u 

Japonců tak velký zájem, že se mistr Funakoshi rozhodl v Japonsku zůstat až do konce 

svého života, aby stačil uspokojovat zájem o výuku tohoto bojového umění. Z této výuky a 

propagace postupně vznikaly první kluby karate, zejména při japonských univerzitách. 

V roce 1924 je doložen vznik prvního oficiálního klubu karate na univerzitě Keio. Další 

kluby následovaly, například na univerzitě Ichiko v roce 1927.  

Mistr za svého působení v Japonsku zastával názor, že původní čínské názvy kata 

vyslovované okinawským dialektem, nebudou pro Japonce přijatelné, a proto je postupně 

revidoval a nahrazoval novými japonskými názvy, které mají stejný významový smysl, ale 

lépe vystihují jejich podstatu a zní čistě japonsky. [11] Čtenář se může dozvědět více o 

tématice názvu kat v kapitole 4.4. 

3.3 HISTORIE A VÝVOJ KATA 

3.3.1 ČÍNA 

Kata jsou stará jako bojové systémy samotné. Podle jedné z verzí se za první katu 

zapříčinil již zmíněný indický buddhistický misionář Bodhidharma, který ji vytvořil po 

svém příchodu do kláštera Šao–lin kolem roku 520 n. l. Bodhidharma toto cvičení nazval 

„Shih–po–Luo–han–sho“, v překladu „Osmnáct rukou Luo–han“. Nešlo o katu dnešního 

typu, kde jde o soubor cvičení bojového umění, nýbrž o gymnastické a dechové cvičení, 

které bylo původně určeno pro zlepšení fyzické kondice, upevnění zdraví, rozvoj harmonie 

těla, mysli a ducha bojovníka. Později tuto katu rozšířil na 72 cviků jeden z šaolinských 

mnichů jménem Chuen Yuan a posléze ji upravil na cviků 170 s dalšími dvěma mnichy 

Li–Chengem a Pai–Yu–Fengem. Tato kata byla sestavena z pěti forem tehdejšího způsobu 

boje a to draka, leoparda, tygra, hada, a jeřába a byla nazvána Ng–Ying–Ga. Stále se 

nejednalo o kata dnešní podoby, ale především o různé způsoby vedení boje. Tato kata už 

ale obsahovala některé charakteristické postoje včetně způsobů přemisťování známé 

z dnešního karate. Také zahrnovala používání obranných a útočných prvků a propracované 

metody prohloubeného dýchání. 
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S tím jak rostlo kladení důrazu na trénink opravdového boje, začaly vznikat katy 

dnešní podoby. Každý mistr do těchto kat vkládal na základě svého osobního pojetí boje 

své vlastní prvky. Takto upravené katy předával svým žákům a vzhledem k tomu, že dříve 

neexistovaly žádné písemné, ani jiné záznamy o těchto formách a ústní předání nemohla 

dostatečně vystihnout všechny detaily, bylo předávání kat odkázáno na různou intepretaci 

jednotlivých následníků daného stylu. Tento přístupu zaručoval další vývoj cvičení kata, 

ale také zapříčinil, že se některé z velmi starých kat nedochovaly, a jiné, které se 

dochovaly, byly změněny na tolik, že bychom je dnes nepoznali. [11] 

3.3.2 OKINAWA 

Největší rozkvět karate kat probíhal na Okinawě a ne, jak je často mylně uváděno, na 

místě začátku jeho zrodu v Číně. Jak bylo uvedeno, Okinawa byla vždy křižovatkou 

národů Japonska a Číny a občané obou národů na tento ostrov migrovali. Je známo, že 

v 18. století nechal tehdejší čínský císař poslat na Okinawu 36 rodin. Jeden ze členů této 

výpravy je spojován s jednou z nejstarších kat. Jeho jméno bylo Kushanku a po svém 

usazení na Okinawě začal místní obyvatele učit bojové umění Čchuan–fa. Zanedlouho 

předal svému nejvýznamnějšímu žáku Shungo Sakugowovi katu nazývající se Kushanka. 

Tento žák tuto katu doplnil o své poznatky bojového umění a předal ji svému žákovi 

Sokonovi Matsumorovi. Matsumura tuto katu zařadil do svého stylu karate Shorin–ryu, 

kde se učí stále pod původním názvem. Matsumura se stal jedním z nejuznávanějších 

mistrů okinawského karate. Byl to mistr jak v karate tak i v jiných bojových umění, např. 

v bojovém umění s mečem Jigen–ryu. Tento mistr cvičencům karate zanechal další kata, 

např. Matsumura Patsai, která se považuje za základ všech forem Bassai stylu Shuri–te. 

Zhruba ve stejném období vznikají i další kata např. Patsai od čínského mistra Shionja, či 

Wanshu od mistra Sappushi. Jeden z dalších mistrů, který se zasadil o rozvoj kat, byl Mistr 

Chatan Yara, který je současně považován za budovatele Kubudo. Ten vytvořil kata 

Chatan–Yara–no–Kon a Chatan–Yara–no–Sai. Čínský mistr A Tsuan Kai, který je 

považován za zakladatele stylu karate Naha–te, vytvořil kata Naihanchi. Další proslulý 

okinawský mistr byl Kanryo, který je pokládán za tvůrce kata Sanchin. Gichin Funakoshi 

je považován za zakladatele stylu Shotokan a sám vytvořil kata Taikyoku, Ten–no–kata 

Omote a Ten–no–kata–Ura. Mistr Funakoshi byl žákem mistrů Itosu Ankó a Azato Ankó, 

kteří z prvotní čínské kata Chiang–nan a na základě kata Kushanka vytvořili řadu pěti kat 

Pinan, ze kterých později mistr Funakoshi vytvořil řadu pěti žákovských kat Heian.  
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Katy nebyly dříve rozděleny do kategorií (žákovské a mistrovské), protože neexistoval 

žádný centrální systém, který by něco podobného nařizoval. Každý mistr učil podle svého 

uvážení, které bylo úzce spjato s žákovo individuálními schopnostmi a tělesnými 

dispozicemi. [11] 

3.3.3 JAPONSKO 

Hlavní okinawský představitel karate v Japonsku byl mistr Gichin Funakoshi, který 

se staral o rozvoj a propagaci tohoto bojového umění. Mistr za svého působení v Japonsku 

zastával názor, že původní čínské názvy kata, vyslovované okinawským dialektem 

nebudou pro Japonce akceptovatelné, a proto je postupně zrevidoval a nahradil je novými 

japonskými názvy, které mají stejný významový smysl jako názvy původní, ale lépe 

vystihují jejich charakteristiku. Například pět původních kata Pinan, které vytvořil mistr 

Itosu, zjednodušil tak, aby byli lépe osvojitelné, a dal jim nový název Heian. Postupně 

došlo i k dalším změnám v názvech kata. Naihanchi ta byla změněna na Tekki (Železný 

jezdec), Passai na Bassai (Proniknutí pevností), Kushanku na Kanku (Pohled do nebe), 

Wanshu na Enpi (Letící vlaštovka), Chinto na Gankaku (Jeřáb na skále), Rohai na Meikyo 

(Jasné zrcadlo), Niseishi na Nijushiho (Dvacet čtyři kroků), Useshi na Gojushiho (Údery 

datla) a podobně. Některé katy zůstaly zachovány s původním názvem. Jak se postupně 

měnily názvy kata, aby byly lépe přijmány Japonci, tak se začal měnit i jejich obsah nebo 

sekvence. Tyto změny nastaly kvůli japonské mentalitě, jež odporovalo, že pro osvojení 

kata nestačí jen pár měsíců intenzivního cvičení. Tradičně se pohyby v kata osvojovaly 

minimálně 3 roky a dalších 6 let sloužilo k tomu, aby cvičící pochopil ducha toho, kdo ji 

vytvořil. Japoncům, kteří toužili po rychlém výsledku, ale tradiční trénink karate 

nevyhovoval, a proto se jim musel přizpůsobit.  

Jeden z dalších významných faktorů, který v druhé polovině dvacátého století  

ovlivnil kata, byla samotná změna koncepce tréninkových metod, jež se více soustředila na 

vnější cvičení a fyzický projev s absencí hlubší filozofie. Trénink karate začal rychle 

nabírat ryze sportovní podobu. K těmto všem změnám také přispělo zavedení systému 

barevných pásů kyu a dan, který ukazuje technickou vyspělost jedince. Tento systém 

Funakoshi převzal od Jigora Kana, zakladatele japonského bojového umění Judo. Všechny 

tyto změny vedly k rozšíření karate po celém světě a vytvoření jeho sportovního pojetí 

ochuzeného o tradiční hodnoty bojového umění. [11] 
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4 KATA 

Za dob starých mistrů jakož byli Sokon Matsumura, Ankó Azato či Itosu se v karate 

neobjevoval trénink kumite (souboj). Bylo to ze strachu, že by takové cvičení při použití 

dobře provedeného úderu, či kopu mohlo ublížit či dokonce přivodit smrt. Plnou silou 

provedené techniky se proto cvičily formou katy. Kata je boj proti imaginárním útočníkům. 

Je to sestava jednotlivých technik – kopů, úderů, krytů a seků provedených v určitém 

postoji v přesně daném pořadí. Tyto za sebou jdoucí techniky tvoří tzv. embusen neboli 

půdorys. Každá kata začíná obranými technikami buď úhybem, nebo krytem a to proto, že 

karate je především sebeobranné bojové umění. Nicméně jak katy tak i karate zahrnují i 

útočné techniky, obraty a posuny, které jsou použitelné v reálném boji. Kata má určitý 

počet technik, který se katy od katy liší, a dva výkřiky Kiai 2. [11] 

4.1 VÝZNAM KATA 

Prvotním významem kata bylo cvičení za účelem upevnění zdraví. Cvičení kata 

posiluje pomocí neustálých svalových kontrakcí tvorbu kostí, svalové tkáně a zlepšuje 

prokrvení celého těla. Katy jsou také vynikajícím prostředkem pro dechová cvičení. Studie 

potvrdily, že správným dýcháním v kata můžeme pozitivně ovlivňovat respirační systém, 

koordinaci a funkce vnitřních orgánů těla. Přesné dýchací techniky, a razantní otáčení 

tělem, švihy končetinami a kontrakce svalů zabraňují zanášení krevních a lymfatických cév 

a vede k lepší funkci kostry, svalové tkáně a zažívacích orgánů. Nicméně zdravotní aspekt 

nebyl jedíný důvod, proč byla kata vyvinuta. [6] 

Kata je také velmi důležitá forma učení. Ne jako trénink souboje, který může být sice 

zábavný, ale není předepsaný. Aby cvičenec vyhrál v zápase, musí provést nečekanou 

techniku vedenou na odkryté místo, což zahrnuje improvizaci, a vylučuje tedy použití 

striktně předepsaných technik. V kata jsou techniky jasně předepsané a to v daných 

postojích s přesným načasováním. Kata je jako učebnice, která nám prozrazuje hlavní 

podstatu daných stylů karate a navíc učí cvičence správnému využití jednotlivých technik 

do situací, které mohou nastat v reálném boji. Kata má ovšem také aspekt duchovní. Její 

cvičení není jen metoda nácviku jednotlivých technik nebo příprava pro reálný boj, ale je 

také vyjádřením stavu mysli pohybem, je cvičením mysli, těla a ducha pomocí vlastního 

sebepoznávání (cítění) a představivosti, a to prostřednictvím technik, obsažených v katách. 

Mistrovské vnímání technik v kata není obsaženo jen rozumem, techniky musíme pochopit 

                                                 
2 Bojový výkřik, který dodává do boje potřebnou sílu a zpevnění svalů 
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především tělem a to nastane častým opakováním dané sestavy. Při něm trénuje i mysl, 

která je plně koncetrována na imaginární útoky a dodržení aspektů a principů kata, aby 

byla každá technika provedena s co nejmenší námahou a s maximální ničivou silou (jinak 

řečeno mistrovskou technikou), která eliminuje imaginární útočníky. [11] 

4.2 PRINCIPY KATA 

Pro perfektní zvládnutí kata není důležité jen opakování, ale také dodržování zásad, 

neboli principů, na které se velmi často zapomíná. Principy se dělí na fyzické a psychické.  

První princip SHI–SEI, je psychickofyzický. První slovo znamená v překladu 

„celkový tělesný projev“ a zahrnuje např. držení těla. SEI je pak úzce spjatý s celkovou 

psychickou vyrovnaností a klidem. Oba principy jsou navzájem provázané. Člověk, který 

není psychicky vyrovnán, bude mít pravděpodobně horší držení těla než člověk vyrovnaný. 

Další princip, MUCHIMI, je fyzický a souvisí s dobrou stabilitou v postojích a 

správným využitím vnitřní síly „KI“, která je přenesena do každého přesunu, kopu i úderu 

především použitím správné kontrakce svalů. Princip KI poukazuje na existenci vnitřní 

síly, která je vnímána až nábožensky. KI je totiž božská síla, kterou disponuje každý 

jedinec, ale podle japonského chápání ji málokdo umí ovládat, protože její ovládnutí trvá 

mnoho let. Jen dobří mistři ji ovládají v kterékoliv situaci. Západní svět může znát princip 

KI ze situací, kdy jedinec vyvinul nadlidský výkon v pudu sebezáchovy, když je 

v ohrožení života – většinou bez svého vědomí. 

Poslední princip se nazývá KI–SHIN WAZA. Překlad jednotlivých slov je 

následující: KI je vnitřní síla, SHIN je psychický aspekt a WAZA je technika. Mistři karate 

vykládají tento aspekt tak, že základem k nabytí síly KI není důležité mít velkou fyzickou 

sílu, ale pochopení filosofie karate. [11]  

4.3 ASPEKTY KATA 

Další důležité prvky pro mistrovské zvládnutí kat, ktéré kvalitativně ovlivňují 

celkový průběh jejího provedení, se nazývají aspekty. Jeden se základních aspektů je tzv. 

KOKYU spojený s dýcháním. Cvičenec musí dobře nakládat se svým dechem. Když chybí 

správné dýchání, chybí potřebný kyslík a dojde síla i energie. Bez energie nemůžeme 

provádět jakýkoliv pohyb. Spojený s pohybem je INVO, tedy nepřetržité pohybové 

soustředění na útoky vedené naším tělem i proti našemu tělu. Na boj musí být karateka 

duševně připravený a YOI–NO–KISHIN je aspekt, který souvisí s připraveností mysli na 
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souboj. Velmi důležitá je samozřejmě i síla použitá v jednotlivých technikách, což je 

aspekt CHIKSRS–NO–KYOAKU. Silná technika musí být i dostatečně rychlá, aby stihla 

zasáhnout cíl – obsaženo v WAZZA–NO–KANKYU. Technika musí být přesně mířena – 

CHAKUGA. Pro účinnost je nezbytné dodržovat správné polohy těla, tedy neodklánět / 

nepředklánět se – KEITAI–NO–HOJI. Dále je potřebný princip výkřiku KIAI, při kterém 

se uplatňují všechny aspekty. Poslední aspekt, ZANSHIN, znamená, že po ukončení boje 

je cvičenec neustále připraven na možné nečekané útoky. [11] 

4.4 SYMBOLIKA NÁZVŮ KATA 

V každé katě je zakódovaná nějaká myšlenka nebo prvek, který staří mistři chtěli dále 

předat. Nějaké katy mají naučit rychlost, lehkost a výbušnost techniky, jiné zase tvrdnou 

pevnou techniku s pevnými „zakořeněnými“ postoji. Často se jádro toho, co mělo být 

předáno dalším generacím dá zjistit už v samotném názvu kata. Jejich rozbor bude 

obsahem následující kapitoly.  

 Heian (1–5): tyto katy se nazývají v překladu „mírumilovná mysl“, což má 

vyjadřovat, že když cvičenec ovládá těchto 5 kata, ubrání se v jakékoliv situaci, a 

tedy nemusí mít strach. Proto můžete být „klidný, vyrovnaný a mírumilovný“. Proč 

Heian kat vzniklo právě pět? Experti se domnívají, že to vychází ze starého 

japonského náboženství, kde bylo popsáno 5 elementů – země, voda, oheň, vítr, a 

prázdnota. 

 Tekki (1–3): série Tekki se znamená v překladu „železný jezdec“ a má 

symbolizovat její charakterizující postoj Kiba–dači, v kterém se cvičí. Původní 

význam této serie kat je boj stranou a boj zády ke zdi.  

 

Obrázek 2 – Postoj Kiba dači neboli postoj jezdce Zdroj: [1] 
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 Bassai (sho – dai): sho znamená „malá“ neboli zkrácená a modernější verze. Dai 

neboli „velká“ je dlouhá / původní verze. Verze Sho všech kat byli vynalezeny až 

v 20. stol. Bassai se překládá do češtiny jako „proniknutí pevností“ a má 

symbolizovat obranu proti útočníkům, kteří okolo nás uzavírají kruh. Obránce 

zahajuje útok, kterým proráží pevnost a proniká ze středu obklíčení. Kata je 

prováděna maximálně tvrdě a pevně.  

 Kanku (sho – dai): kata Kanku je přeložena jako „pohled na nebe“, má zobrazovat 

božstvo a je to jedna z těžších a delších kat. Zahrnuje v sobě veškeré principy, které 

vyučoval starý mistr Itosu Ankó, mistr zakladatele moderního karate Gichina 

Funakoshiho. 

 Jion je velmi stará kata a pochází z Číny. Původní překlad byl „chrámový hlas“ 

nebo „zvuk chrámu“. Jion preferuje rychlé provedení a učí tvrdé přímé techniky. 

Mistrovské provedení má znázorňovat naprostou znalost Buddhy. 

 Ji´in je hodně podobná katě Jion, také preferuje rychlé a tvrdé přímé techniky. 

Překlad této kata je „chrámové území“. Název je odvozen od jména buddhistického 

chrámu, kde prý byla stvořena.  

 Jitte je kata, která se zaměřuje na obranu s použitím sílya nese název „deset rukou“. 

Když ji cvičenec ovládne, prý vydá za deset mužů. 

 Hangetsu jinak řečeno „půlměsíc“. Její názve je odvozen od půlměsícovitých krytů 

uči–uke a postojů s vnitřním napětím nohy v postoji Hangecu–dači a Neko–aši–

dači. Má nás naučit dobré provedení těchto postojů a krytu.  

 Gankaku alias „jeřáb na skále“. Tento název je odvozen od postoje Curu–aši–dači, 

který se v této katě často využívá, a připomíná postoj jeřába (postoj na jedné noze). 

Kata má u cvičence rozvíjet rovnováhu a jistotu v rychlých obratech až o 360°, 

popř. provedení technik ve zmíněném postoji na jedné noze. 

 Enpi: tato kata nás má naučit rychlou, lehkou a dynamickou techniku s rychlými a 

výbušnými přesuny. Techniky jsou často vedeny v rychlém sledu na různá útočná 

pásma – hlavu / tělo / nohy – a od toho je odvozen i její název „Letící vlaštovka“. 

 Meikyo: název je odvozen od embusenu, který tvoří tvar kříže nebo písmeno X. je 

cvičena symetricky na obě dvě strany stejně a od toho její název „Jasné zrcadlo“. 
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 Nijushiho: v této katě je obsaženo střídání mezi elegancí a dynamickým provedení 

techniky, která je prováděno maximální dynamikou těla za podpory důrazné práce 

boků. Její název je odvozen podle počtu kroků v kata „dvacet čtyři kroků“. 

 Sochin nás učí porozumět a nabýt dobré přesuny a obraty v postoji Sochin–dači 

(dnes více používaný název Fudo–dači) asi nejstabilnějším postoji. 

 Chinte: dnes používaný název je „zvědavé ruce“, dříve se více používal název 

„vzácné ruce“. Tato kata je známá svojí proměnlivostí pohybu, v jednu chvíli se 

cvičí pomalými pohyby a náhle prudce výbušnými pohyby. 

 Wankan: tato kata se na první pohled může jevit jako snadná, protože je velmi 

krátká, ale je tomu právě naopak a to předevěím kvůli jejím velmi častému střídání 

postojů s rozdílným svalovým napětím. Její doslovný překlad je „královská 

koruna“, což má to symbolizovat její cennost a důležitost.  

 Unsu je jedna z nejnáročnějších kata stylu Shotokan. Je v ní obsaženo mnoho 

pokročilých a mistrovských úderů či krytů, výskok s dvojkopem při otočení těla o 

360°, kopy, pokročilé úhyby na zemi spolu s povedením kopů, či kombinace 

několika technik prováděných na všechny strany v sledu rychle za sebou. Rychlé 

změny mezi provedením krytů a úderů, jejich nečekanost a provedení na všechny 

strany připomínají proměnlivost mraků v silném větru a od toho je odvozen název 

katy „Ruce v mracích“. 

 Gojushiho (sho – dai) je nejpokročilejší kata v Shotokan karate. Staří mistři jí učili 

jen své nejlepší žáky. Její název „údery datla“ je to odvozen od techniky, která je 

v této kata často využívaná a to je úder hrotem otevřené dlaně „nukite“ (ruka jako 

kopí). [11] 

 

Obrázek 3 – Technika „nukite“ alias "ruka jako kopí". Zdroj: [7] 



 4 KATA 

16 
 

4.5 BUNKAI  

Aplikace neboli použití technik z katy v reálném boji se označuje jako bunkai. Dříve 

se bunkai nazýval „Tori–te“ neboli teoretické vysvětlení pohybu v kata. Všechny pohyby 

v kata musí splňovat základní požadavek a to je funkčnost v reálném boji. Karate je 

především sebeobranné bojové umění, které musí být účinné, a proto se veškeré techniky 

provádějí na citlivá místa, jakož jsou lokty (u propnuté ruky), kolena (ze strany) a na 

vitální body. Jen tak mohla být technika v reálném boji účinná. To je tradiční podání 

bunkai.  

Se zesportovněním karate je preferováno sportovní podání bunkai, které musí 

splňovat především požadavek atraktivnosti a líbivosti, často na úkor proveditelnosti v 

reálném boji. V novém pojetí se hodně užívá efektů hodů, páky a kopy ve výskoku. Ve 

sportovní podání jsou některé techniky omezeny, např. techniky, které by mohli být příliš 

bolestivé nebo moc nebezpečné (útoky otevřenou dlaní). Bunkai je velmi důležitý pro 

mistrovské osvojení kata, které zahrnuje také pochopení všech pohybů, které kata 

obsahuje. Za nejvyšší tréninkovou formu kata pro osvojení si jejích technik pomocí 

analýzy, kreativního myšlení a cvičením se považuje OYO–BUNKAI. V tomto cvičení se 

cvičenec sám zamýšlí a vymýšlí reálné použití techniky v boji pomocí vlastní studie. 

Výsledek tohoto tréninkového prostředku je získání schopnosti automatizovaně reagovat 

na reálnou bojovou situaci. [11] 
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5 MOTORICKÉ UČENÍ 

Slovo motorické učení má dvě části… motorika je souhrn lidských pohybů a projevů, 

který zahrnuje i průběh a výsledek činnosti, učení je proces, který je neoddělitelnou 

součástí vývoje jedince a má významně formativní charakter. Když tato slova spojíme, 

získáme specifickou formu učení charakteristickou zejména pro osvojování pohybových 

dovedností. 

5.1 METODIKA NÁCVIKU KATA 

Metodika nácviku kata se dělí do čtyř fází. V první fázi se jedinec musí zaměřit na 

zvládnutí všech jednotlivých technik, které se v kata vyskytují, což je docíleno například 

pomocí tréninkové formy kihon a kihon ido. Pak přichází na řadu naučit se posloupnost 

jednotlivých technik, tzv. embusen. Zezačátku by se jednotlivé techniky měly cvičit 

pomalu a přesně, poté cvičenec zrychluje, až jsou techniky zacvičeny maximální rychlostí. 

V této fázi je důležité, aby si cvičenec osvojil správné dýchání v jednotlivých technikách. 

Učitel nebo mistr také vysvětlí použití jednotlivých technik ve skutečném boji - jinak 

řečeno vysvětlí bunkai.  

V druhé fázi nastává oprava detailních chyb při opakovaném cvičení kata. Velice často 

se doporučuje katu rozdělit do několika částí a cvičit je jednotlivě. Postupem času mohou 

být tyto části spojené v jeden celek. V této fázi se cvičenec také zaměřuje na nejtěžší 

pasáže katy, které mohou obsahovat např. výskoky, obrátky v postojích a jiné náročné 

techniky či jejich kombinace.  

V třetí fázi dochází k důležité automatizaci pohybů. Obrazně řečeno jde o to vytvořit 

program v mozku, který bez přemýšlení spustí provedení následujícího pohybu v kata. 

Tato fáze se nejlépe nacvičí stálým opakováním, dokud se v mozku nevytvoří daný 

program. Doporučuje se cvičit kata pomalu, rychle, s dynamickým zpevněním závěru3, 

nebo tzv. provedení se zpevněním „do mrtva“4. Každý jedinec je jiný – má různé nadání a 

predispozice pro pohybovou činnost a je jinak vnímavý, a proto trvá různým cvičencům 

různou dobu, než si kata osvojí.  

Čtvrtá fáze sestává z prožívání boje nejen po stránce fyzické ale i psychické. Každý 

cvičenec se v této fázi může projevit podle své osobnosti a způsobu prožívání boje. Tato 

                                                 
3 Cvičení katy, kdy je každá technika zacvičena nejdříve pomalu a v jejím závěru je provedena 

s dynamickým zrychlením. 
4 Cvičení katy, kdy je každá technika zacvičena pouze pomalu s maximálním zpevněním celého těla v závětu 

techniky. Velký důraz se klade na přesné provedení techniky. 
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fáze je velmi individuální, protože každý člověk prožívá jinak pocit nebezpečí a strachu. 

[3] 
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6 KARATE PRAVIDLA: SPORTOVNÍ SOUTĚŽ KATA 

Pravidla, které jsou zde se napsána, jsou soutěžními pravidly podle World Karate 

Federation (WKF) s několika dodatky a úpravami pro soutěže v rámci Českého svazu 

karate. Tato pravidla vstoupila v platnost 1. 1. 2014. 

6.1 ZÁPASIŠTĚ KATA 

1. Zápasiště musí být rovné a bezpečné. 

2. Zápasiště musí být minimálně tak velké, aby umožnilo nepřerušené provedení kata. 

6.2 OFICIÁLNÍ ÚBOR 

1. Závodníci a soudci musí nosit oficiální úbor tak, jak je popsán v článku 2 pravidel 

kumite. 

2. Jakákoliv osoba, která nedodrží toto ustanovení, může být vyloučena. 

6.3 ORGANIZACE SOUTĚŽE 

1. Soutěž kata má formu soutěže družstev a jednotlivců. Soutěž družstev je soutěží 

tříčlenných týmů. Družstvo je výhradně jen mužské nebo ženské. Soutěž 

jednotlivců se skládá z individuálního cvičení v oddělených kategoriích mužů a 

žen. 

2. Soutěž probíhá systémem eliminací s repasáží5.  

3. Při soutěži kata mohou být předvedeny jakékoli tradiční katy s výjimkou sestav 

využívajících zbraně (kobudo). 

4. Jakékoli variace kat jednotlivých škol jsou povoleny. 27 VERZE 8.0 CZE-02 

PLATNOST OD 1. 1. 2014  

5. Závodník nebo jeho kouč musí před začátkem kola ohlásit název cvičení kata u 

stolku zapisovatele.  

6. Závodník musí předvést odlišnou kata v každém kole. Jednou zacvičená kata již 

nemůže být opakována.  

                                                 
5 Pokud závodník A prohraje, v kterémkoliv kole proti závodníkovi B a závodník B se dostane do finále, 

kvalifikuje závodníka A do druhého semifinále. V systému s repasáží jsou tedy udělena 2 třetí místa. 
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7. V kategorii mladšího žactva je dovoleno předvedenou kata ještě jednou opakovat, 

ale poté již není možné tuto kata předvést. Tuto kata lze opakovat kdykoliv během 

soutěže.  

8. V medailových kolech soutěže Kata družstev, jednotlivá družstva cvičí libovolnou 

vybranou KATA. Poté demonstrují význam kata (BUNKAI). Celkový čas (KATA 

A BUNKAI) nesmí přesáhnout šest minut. Oficiální časoměřič zapne časomíru v 

momentě úklony na začátku předvedení KATA a zastaví po BUNKAI v závěrečné 

úkloně. Tým, který na konci cvičení neprovede úklon nebo přesáhne dobu 

povolených 6 minut, bude diskvalifikován. Použití tradičních zbraní, dodatečného 

vybavení nebo dodatečného oblečení není povoleno. - Soutěžící (tým) musí na 

začátku kata a na konci bunkai provést úklonu, aby dali znamení časoměřiči k 

zapnutí časomíry. Pokud úklona nebude provedena, závodníci (tým) bude 

diskvalifikován.  

9. V soutěži kata TEAM kategorie žactvo se řídí pravidly pro soutěž kata mladšího 

žactva. BUNKAI bude předvedena pouze ve finálovém souboji. 

6.4 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ  

6.4.1 HODNOCENÍ  

1. Při hodnocení předvedených kata jednotlivců či družstev bude panel soudců 

posuzovat cvičení dle 4 hlavních kritérií: shoda, technické dovednosti, fyzické 

dovednosti a technická obtížnost kata.  

2. Všechna 4 hlavní kritéria se vyznačují stejnou důležitostí při hodnocení cvičení 

kata.  

3. Při hodnocení soutěže družstev má BUNKAI stejnou důležitost jako předvedení 

samotné kata. 

Předvedení kata 

Předvedení BUNKAI 

(aplikováno jen v soutěžích družstev o 

medailová umístění) 

1. Shoda 

 Shoda cvičení s příslušnou školou 

karate 

1. Shoda (s předvedením kata) 

 Užití takových pohybů, které byly 

vykonány v samotné kata 
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2. Technické dovednosti 

 Postoje 

 Techniky 

 Přemísťování 

 Načasování/Synchronizace 

 Správné dýchání 

 Ohnisko síly (KIME) 

2. Technické dovednosti 

 Postoje 

 Techniky 

 Přemísťování 

 Načasování/Synchronizace 

 Správné dýchání 

 Ohnisko síly (KIME) 

3. Fyzické dovednosti 

 Síla 

 Rychlost 

 Stabilita 

 Správný rytmus kata 

3. Fyzické dovednosti 

 Síla 

 Rychlost 

 Stabilita 

 Správný rytmus kata 

4. Technická obtížnost kata 
4. Technická obtížnost předvedených 

technik 

 

6.4.2 DISKVALIFIKACE 

 Závodník nebo družstvo může být diskvalifikováno z níže uvedených důvodů: 

1. Předvedení nebo nahlášení nesprávné kata.  

2. Výrazná pauza či zastavení v rámci několika sekund v průběhu cvičení kata.  

3. Narušení funkce soudce při kata (např. soudce musí závodníkovi z 

bezpečnostních důvodů uvolnit prostor; fyzický kontakt se soudcem při 

kata). 

4. Závodníkovi spadne v průběhu cvičení kata pás. 

5. Překročení limitu 6 minut při cvičení kata a bunkai (kata družstev).  

6. Neuposlechnutí nařízení hlavního soudce nebo jiné nevhodné chování. 

6.4.3 CHYBY 

Pokud se objeví v provedení kata následující chyby, musí být bráno v úvahu dle shora 

uvedených kritérií.  

1. Mírná ztráta stability.  
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2. Provedení pohybu nesprávným či nedokonalým způsobem (úklona je v rámci 

tohoto účelu považována za součást cvičení kata), jako je chybný či neúplně 

provedený blok či úder mimo zásahovou oblast.  

3. Nesynchronní pohyby, jako např. provedení techniky před dokončením přemístění 

těla, v soutěži družstev nesynchronní provedení technik jednotlivých členů týmu.  

4. Použití zvukových podnětů (od jakékoli jiné osoby, včetně člena týmu) či dalších 

teatrálních pohybů (jako je dupání nohou, údery do hrudi, paží nebo karate-gi, či 

nepřiměřené dýchání).  

5. Plýtvání času, včetně zdlouhavého nástupu, úklony nebo jiné prodloužení započetí 

cvičení kata  

6. Přivodění zranění způsobené nekontrolovaností technik v průběhu BUNKAI. 

 

6.5 ŘÍZENÍ UTKÁNÍ 

1. Dvojice závodníků po vyhlášení jejich jmen zareaguje na tento podnět hlavního 

soudce a nastoupí na okraj zápasiště, směrem k hlavnímu soudci kata. Jeden z nich 

má červený pás (AKA) a druhý modrý (AO). Následuje pozdrav závodníků s 

panelem soudců a poté závodníků navzájem. AO ukročí vzad a odejde z prostoru 

zápasiště. AKA zaujme svou pozici pro cvičení, po ohlášení názvu kata vykoná své 

cvičení. Po ukončení kata se vzdálí ze zápasiště a čeká, až docvičí AO. Po ukončení 

cvičení kata AO zaujmou oba závodníci místo na okraji zápasiště a čekají na 

vyhlášení rozhodnutí panelu. Závodníci v soutěži jednotlivců provedou úklonu po 

vyhlášení jejich jmen, před a po provedení kata již úklony neprovádějí. Vzájemná 

úklona mezi panelem rozhodčích a závodníky a závodníky navzájem proběhne po 

vyhlášení vítěze. Nedodržení tohoto výkladu bude považováno za chybu.  

2. Jestliže není kata cvičena ve shodě s pravidly nebo v ní byly jiné nepravidelnosti, 

hlavní soudce může svolat ostatní soudce za účelem dosažení rozhodnutí.  

3. V případě diskvalifikace závodníka vykoná hlavní soudce gesto překřížením 

praporků. 

4. Po ukončení cvičení stojí oba závodníci na okraji zápasiště. Hlavní soudce ohlásí 

rozhodnutí (HANTEI) a dvou tónově zapíská. Všichni soudci současně ukáží svá 

rozhodnutí pomocí praporků.  
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5. Rozhodnutí bude pro AKA nebo AO, nerozhodný výsledek není přípustný. 

Závodník, který získá většinu hlasů soudců, je vyhlášen hlasatelem jako vítěz.  

6. Závodníci se navzájem ukloní, poté se ukloní panelu soudců a opustí plochu.[2, str. 

26-30] 
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7 SCÉNÁŘ INSTRUKTÁŽNÍHO VIDEA 

Zde se nachází svénář obou videí na DVD – metodického nácviku kat Heian godan a 

Kanku-sho ve zkrácené podobě. Podrobný scénář se nachází v příloze č. 3. 

Čas Titul, popis Kamera, efekty 

00:00,00 

DVD Menu: metodický nácvik katy Heian 

godan a mistrovské katy Kanku-sho 

Tlačítka: Heian godan, 

Kanku-sho, Výběr kapitol 

00:00,00-

00:05,00 

Představení katy Heian godan 

Efekty: Přilétání = 3D 

shuffle Kamera: přímý 

pohled 

00:05,00-

01:00,00 

Zacvičení celé katy 

Efekty: překryté video = 

Pan/crop, Kamera: přímý a 

boční pohled 

01:00,00-

03:33,00 

Rozdělění kata na sekvence a tradiční bunkai. 

Celkově sedm sekvencí, každá se skládá ze tří 

fází: 

1. Zacvičení pomalu 

2. Bunkai 

3. Zacvičení rychle 

Efekty u všech tří fází: 

 

Přilétání = 3D shuffle, 

kamera: přímý pohled / 

boční pohled 

03:33,00-

06:01,00 

Rozdělění kata na sekvence a sportovní 

bunkai. Celkově pět sekvencí, každá se skládá 

ze tří fází: 

1. Zacvičení pomalu 

2. Bunkai 

3. Zacvičení rychle 

Efekty u všech tří fází: 

 

Přilétání = 3D shuffle, 

kamera: přímý pohled / 

boční pohled 
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06:01,00-

07:27,00 

Heian godan. Zacvičení celé katy pomalu. 

Efekty: Přilétání = 3D 

shuffle / žádné 

Kamená: přímý pohled 

07:27,00-

08:27,00 

Heian godan. Zacvičení celé katy rychle. 

Efekty: Přilétání = 3D 

shuffle / žádné 

Kamená: přímý pohled 

08:26,00-

08:33,00 

Konec metodického nácviku 

Předcvičoval: David Hadač, Bohuslav Šála 

Kamera: Tonda Nguyen Nhat 

Střih: Bohuslav Šála 

Hudba: [19] 

Efekty: závěrečné titulky = 

Plain Scrolling on Black 

00:00,00-

00:04,00 

Představení katy Kanku-sho 

Efekty: Přilétání = 3D 

shuffle 

Kamená: přímý pohled 

00:04,00-

01:39,00 

Zacvičení celé katy 

Efekty: překryté video = 

Pan/crop 

Kamera: přímý a boční 

pohled 

01:39,00-

06:07,00 

Rozdělění kata na sekvence a tradiční bunkai. 

Celkově čtrnáct sekvencí, každá se skládá ze 

tří fází: 

1. Zacvičení pomalu 

2. Bunkai 

3. Zacvičení rychle 

Efekty: Přilétání = 3D 

shuffle / překryté video = 

Pan/crop / žádné 

Kamera: přímý pohled / 

boční pohled 
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06:07,00-

10:36,00 

Rozdělění kata na sekvence a sportovní 

bunkai. Celkově deset sekvencí, každá se 

skládá ze tří fází: 

1. Zacvičení pomalu 

2. Bunkai 

3. Zacvičení rychle 

Efekty: Přilétání = 3D 

shuffle / překryté video = 

Pan/crop / žádné 

Kamera: přímý pohled / 

boční pohled 

10:36,00-

12:27,00 

Pomalu kata Kanku-sho. Zacvičení celé katy 

pomalu. 

Efekty: Přilétání = 3D 

shuffle / žádné 

Kamera: přímý pohled 

12:27,00-

12:30,00 

Kanku-sho. Zacvičení celé katy rychle. 

Efekty: Přilétání = 3D 

shuffle / žádné 

Kamera: přímý pohled 

08:26,00-

08:33,00 

Konec metodického nácviku 

Předcvičoval: David Hadač, Bohuslav Šála 

Kamera: Tonda Nguyen Nhat 

Střih: Bohuslav Šála 

Hudba: [19] 

Efekty: závěrečné titulky = 

Plain Scrolling on Black 

Hudba „Last-Samurai“ slouží ve videu jako podkres. Až na poslední 2 kapitoly hudba 

hraje po celý čas. Zdroj [19] 

Použité obrázky v menu: zdroj [14], [15], [16], [17], [18] 
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DISKUZE A ZÁVĚR 

V teoretické části byla stručně popsána historie karate a kata a jejich vývoj od Číny 

až po Japonsko. Tato část dále zahrnuje důležité poznatky o významu principů kata, 

symboliku názvů, bunkai, metodiku nácviku kata a soutěžní kata. Všechny informace jsem 

získal prostudováním dostupné literatury jak v knižní podobě tak i z webových zdrojů. 

K natáčení jsem si vybral dvě kata s výskokem, který je dělá náročné ale i efektní pro 

diváky – nejvyšší žákovskou Heian godan a mistrovskou Kanku-sho. Největší přínos mé 

práce vidím v instruktážním videu, ve kterém se zabývám metodickým nácvikem výše 

zmíněných kata a jejich aplikací. Video může být využito kýmkoliv, kdo má za cíl si 

zmíněné katy osvojit a to i dokonce za účelem soutěžení. Díky mnou vytvořeném bunkai 

pro Kanku-sho mohou čtenáři této práce, karatisté, využít toto video také pro úspěšné 

absolvování zkoušek technické vyspělosti zarnující i nižší mistrovské stupně bez nutnosti 

vymýšlet bunkai vlastní6. Materiál mohou využít i trenéři oddílů karate pro trénování 

svých svěřenců. 

Limitace videa metodického nácviku vyplývají z nedostatečné standardizace 

většiny kat a z osobitého přístupu trenérů a cvičenců karate. Ač se vyskytly pokusy Kanku-

sho standardizovat, tato kata standardizována nikdy nebyla. V materiálu je kata 

představena v pojetí asociace WKF stylu Shotokan, jak je cvičena po vzoru mistra Hideo 

Ochi, 8. dan. Kata může být cvičena v jiných asociacích a stylech karate, popř. pod jiným 

mistrem, jinak (s minimálními odchylkami). Dále platí, že protože je každý cvičenec jiný, 

má jiné vnímání a motorický talent, může preferovat jiný styl nácviku, popř. použití jiných, 

jemu přirozenějších, technik v bunkai. Podobně každý trenér má své zažité metody a 

pomůcky a ty mohou být odlišné od těch v této práci uvedených. V tom případě věřím, že 

tato práce bude sloužit jako pomoc k vylepšení a pochopení významu technik, popř. jako 

inspirace pro vyzkoušení jiného druhu tréninku.  

Ač bylo toto video vytvořeno i na základě poznatků od mezinárodních rozhodčích, 

rád bych zdůraznil, že úspěch na soutěžích není zaručen. Ten totiž ovlivňuje i mnoho 

jiných faktorů a individuální příprava je jen jeden z faktorů úspěšnosti, ke kterým se mj. 

řadí i subjektivita a všímavost / kvalita rozhodčích, kvalita protivníků, aktuální rozpoložení 

a stav závodníka atp. 

                                                 
6 Rozbor kata a reálně provedený bunkai je jedním z požadavků zvládnutí zkoušek technické vyspělosti 

karate 
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Jako možnost pro rozšíření této práce se nabízí např. metodický nácvik použitých kata 

v řežimu „kata tým“. Tato soutěžní disciplína je velmi náročná na synchronizaci a 

provádění správné techniky. Standardně se na soutěžích provádí v sestavě třech závodníků 

a díky tomu může zahrnovat ambicioznější bunkai. Právě metodický nácvik synchronizace 

při různých dispozicích cvičenců a vytvoření originálního, líbivého a náročného bunkai 

s demostrací boje proti více protivníkům by byl hlavní přínos tohoto rozšíření. 
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RESUMÉ 

V bakalářské práci se zabývám tématem metodického nácviku žákovské katy Heian 

godan a mistrovské katy Kanku-sho a jejich bunkai (využití kombinací technik z kat 

v reálném boji). Cílem mé práce bylo natočit instruktážní video, které by mělo posloužit 

jako pomůcka trenérům i žákům karate pro naučení se zmíněných kat, popř. k jejich 

lepšímu ovládnutí. Teoretická část práce poskytuje informace o historii karate a kat od 

Číny až po Japonsko a dále zahrnuje důležité poznatky o významu principů kata, 

symboliku názvů, bunkai, metodiku nácviku kat a soutěžní kata. 

 

SUMMARY 

The topic of this bachelor thesis is methodical training of the basic karate kata 

Heian Godan and master kata Kanku-sho and their bunkai (application of the combinations 

of the techniques from the kata in a real fight). The goal of this thesis was to create an 

instructional video, which would serve as learning material for students and trainers of 

karate to either learn the katas from the scratch or their mastering. The theoretical part of 

this work contains the information about history of karate and karate kata from China to 

Japan, alongside with important insights about the kata principles, symbolics of the 

naming, applications, methodical training, and kata for competitions.  
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[2] Bakalářská práce v pdf [CD] 
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PŘÍLOHY 3 – PODROBNÝ SCÉNÁŘ 

 

Čas Titul, popis Kamera, efekty 

00:00,00 

DVD Menu: metodický nácvik katy 

Heian godan a mistrovské katy Kanku-

sho 

Tlačítka: Heian godan, Kanku-

sho, Výběr kapitol  

00:00,00-

00:05,00 
Představení kata Heian godan 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

00:05,00-

01:00,00 
Zacvičení celé katy 

Efekty: překryté video = 

Pan/crop, Kamera: přímý a 

boční pohled 

01:00,00-

01:04,00 

Rozdělění kata na sekvence a tradiční 

bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

01:04,00-

01:24,00 
První sekvence – pomalu  

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

01:24,00-

01:31,00 
První sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

01:31,00-

01:42,00 
První sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

01:42,00-

01:57,00 
Druhá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop, 

 Kamera: přímý a boční pohled 

01:57,00-

02:04,00 
Druhá sekvence – bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled 

02:04,00-

02:10,00 
Druhá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

02:10,00-

02:15,00 
Třetí sekvence – pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop, 

Kamera: přímý a boční pohled 

02:15,00-

02:20,00 
Třetí sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled 

02:20,00-

02:23,00 
Třetí sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

02:23,00-

02:30,00 
Čtvrtá sekvence – pomalu  

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  
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Kamera: přímý a boční pohled 

02:30,00-

02:36,00 
Čtvrtá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

02:36,00-

02:41,00 
Čtvrtá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

02:41,00-

02:45,00 
Pátá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: přímý a boční pohled 

02:45,00-

02:49,00 
Pátá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

02:49,00-

02:51,00 
Pátá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

02:51,00-

02:59,00 
Šestá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: přímý a boční pohled 

02:59,00-

03:04,00 
Šestá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

03:04,00-

03:08,00 
Šestá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

03:08,00-

03:13,00 
Sedmá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: přímý a boční pohled 

03:13,00-

03:19,00 
Sedmá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

03:19,00-

03:33,00 
Sedmá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

03:33,00-

03:37,00 

„Rozdělění kata na sekvence a sportovní 

bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

03:37,00-

03:58,00 
První sekvence – pomalu  

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

03:58,00-

04:06,00 
První sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

04:06,00-

04:17,00 
První sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

04:17,00- Druhá sekvence - pomalu 
Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop, 



  PŘÍLOHY 3 – PODROBNÝ SCÉNÁŘ 

36 
 

04:31,00  Kamera: přímý a boční pohled 

04:31,00-

04:41,00 
Druhá sekvence – bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled 

04:41,00-

04:47,00 
Druhá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

04:47,00-

04:49,00 
Třetí sekvence – pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop, 

Kamera: přímý a boční pohled 

04:49,00-

05:06,00 
Třetí sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled 

05:06,00-

05:13,00 
Třetí sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

05:13,00-

05:20,00 
Čtvrtá sekvence – pomalu  

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: přímý a boční pohled 

05:20,00-

05:28,00 
Čtvrtá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled - 45° 

05:28,00-

05:32,00 
Čtvrtá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled  

05:32,00-

05:37,00 
Pátá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: přímý a boční pohled 

05:37,00-

05:46,00 
Pátá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

05:46,00-

06:01,00 
Pátá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

06:01,00-

06:03,00 
„Pomalu kata Heian godan“ 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle  

Kamená: přímý pohled 

06:03,00-

07:27,00 
Zacvičení celé katy pomalu 

Efekty: žadné 

Kamera: přímý a boční pohled 

07:27,00-

07:29,00 
„Heian godan“ 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle  

Kamená: přímý pohled 

07:29,00-

08:27,00 
Zacvičení celé katy rychle 

Efekty: žadné 

Kamera: přímý pohled 

08:26,00-
Konec metodického nácviku 

Předcvičoval: David Hadač, Bohuslav 
Efekty: závěrečné titulky = Plain 
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08:33,00 Šála  

Kamera: Tonda Nguyen Nhat 

Střih: Bohuslav Šála 

Hudba: [19] 

Scrolling on Black 

00:00,00-

00:04,00 
„Představení katy Kanku-sho“ 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle  

Kamená: přímý pohled 

00:04,00-

01:39,00 
Zacvičení celé katy 

Efekty: překryté video = 

Pan/crop,  

Kamera: přímý a boční pohled 

01:39,00-

01:42,00 

„Rozdělění kata na sekvence a tradiční 

bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

01:42,00-

01:50,00 
První sekvence – pomalu  

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

01:50,00-

01:55,00 
První sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý a boční pohled 

pohled 

01:55,00-

01:58,00 
První sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

01:58,00-

02:06,00 
Druhá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop, 

Kamera: přímý a boční pohled 

02:06,00-

02:13,00 
Druhá sekvence – bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled 

02:13,00-

02:18,00 
Druhá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

02:18,00-

02:30,00 
Třetí sekvence – pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop, 

Kamera: přímý a boční pohled 

02:30,00-

02:36,00 
Třetí sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled 

02:36,00-

02:43,00 
Třetí sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

02:43,00-

02:49,00 
Čtvrtá sekvence – pomalu  

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: přímý a boční pohled 

02:49,00-

02:55,00 
Čtvrtá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled 
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02:55,00-

03:01,00 
Čtvrtá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

03:01,00-

03:13,00 
Pátá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: přímý a boční pohled 

03:13,00-

03:19,00 
Pátá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

03:19,00-

03:27,00 
Pátá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

03:27,00-

03:31,00 
Šestá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: přímý a boční pohled 

03:31,00-

03:37,00 
Šestá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

03:37,00-

03:44,00 
Šestá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

03:44,00-

03:53,00 
Sedmá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: zezadu a boční pohled 

03:53,00-

03:58,00 
Sedmá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: Přímý a boční pohled  

03:58,00-

04:02,00 
Sedmá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: zadní a boční pohled 

04:02,00-

04:14,00 
Osmá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: zadní a boční pohled 

04:14,00-

04:24,00 
Osmá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

04:24,00-

04:30,00 
Osmá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: zadní pohled 

04:30,00-

04:39,00 
Devátá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: zadní a boční pohled 

04:39,00-

04:44,00 
Devátá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý a boční pohled  

04:44,00- Devátá sekvence - rychle Efekty: Přilétání = 3D shuffle 
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04:49,00 Kamera: zadní pohled 

04:49,00-

05:00,00 
Desátá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: zadní a boční pohled 

05:00,00-

05:06,00 
Desátá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

05:06,00-

05:12,00 
Desátá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: zadní pohled 

05:12,00-

05:18,00 
Jedenáctá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: zezadu a boční pohled 

05:18,00-

05:25,00 
Jedenáctá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

05:25,00-

05:28,00 
Jedenáctá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: zadní pohled 

05:28,00-

05:34,00 
Dvanáctá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: zadní a boční pohled 

05:34,00-

05:39,00 
Dvanáctá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

05:39,00-

05:42,00 
Dvanáctá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: zadní pohled 

05:42,00-

05:48,00 
Třináctá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: zadní a boční pohled 

05:48,00-

05:53,00 
Dvanáctá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: zadní a boční pohled  

05:53,00-

06:07,00 
Dvanáctá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: zadní, přímý a boční 

pohled 

06:07,00-

06:11,00 

„Rozdělění kata na sekvence a sportovní 

bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

06:11,00-

06:18,00 
První sekvence – pomalu  

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

06:18,00-

06:27,00 
První sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 



  PŘÍLOHY 3 – PODROBNÝ SCÉNÁŘ 

40 
 

06:27,00-

06:30,00 
První sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

06:30,00-

06:39,00 
Druhá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop, 

Kamera: přímý a boční pohled 

06:39,00-

06:46,00 
Druhá sekvence – bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled 

06:46,00-

06:50,00 
Druhá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

06:50,00-

07:03,00 
Třetí sekvence – pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop, 

Kamera: přímý a boční pohled 

07:03,00-

07:13,00 
Třetí sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled 

07:13,00-

07:20,00 
Třetí sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

07:20,00-

07:31,00 
Čtvrtá sekvence – pomalu  

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: přímý a boční pohled 

07:31,00-

07:42,00 
Čtvrtá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

07:42,00-

07:50,00 
Čtvrtá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled  

07:50,00-

08:04,00 
Pátá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: přímý a boční pohled 

08:04,00-

08:14,00 
Pátá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

08:14,00-

08:25,00 
Pátá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: přímý pohled 

08:25,00-

08:36,00 
Šestá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: přímý a boční pohled 

08:36,00-

08:46,00 
Šestá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

08:46,00- Šestá sekvence - rychle Efekty: Přilétání = 3D shuffle 
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08:53,00 Kamera: zadní a boční pohled 

08:53,00-

09:01,00 
Sedmá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle,  

Kamera: boční pohled 

09:01,00-

09:08,00 
Sedmá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

09:08,00-

09:14,00 
Sedmá sekvence – rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled 

09:14,00-

09:24,00 
Osmá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: zadní a boční pohled 

09:24,00-

09:33,00 
Osmá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

09:33,00-

09:40,00 
Devátá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: zadní a boční pohled 

09:40,00-

09:51,00 
Devátá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

09:51,00-

09:55,00 
Devátá sekvence - rychle 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle, 

překryté video = Pan/crop,  

Kamera: zadní a boční pohled 

09:55,00-

10:11,00 
Sedmá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle,  

Kamera: zadní boční pohled 

10:11,00-

10:19,00 
Sedmá sekvence - bunkai 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle 

Kamera: boční pohled  

10:19,00-

10:36,00 
Sedmá sekvence - pomalu 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle,  

Kamera: zadní, boční a přímý 

pohled 

10:36,00-

10:38,00 
Pomalu kata Kanku-sho 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle  

Kamera: přímý pohled 

10:38,00-

12:27,00 
Zacvičení celé katy pomalu 

Efekty: žadné 

Kamera: přímý pohled 

12:27,00-

12:30,00 
Kanku-sho 

Efekty: Přilétání = 3D shuffle  

Kamera: přímý pohled 

12:30,00-

14:06,00 
Zacvičení celé katy rychle 

Efekty: žadné 

Kamera: přímý pohled 
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08:26,00-

08:33,00 

Konec metodického nácviku 

Předcvičoval: David Hadač, Bohuslav 

Šála  

Kamera: Tonda Nguyen Nhat 

Střih: Bohuslav Šála 

Hudba: [19] 

Efekty: závěrečné titulky = Plain 

Scrolling on Black 

Hudba „Last-Samurai“ slouží ve videu jako podkres. Až na poslední 2 kapitoly hudba 

hraje po celý čas. Zdroj [19] 

Použité obrázky v menu: zdroj [14], [15], [16], [17], [18] 

 


