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Abstrakt 

Název:  Vývoj karate od tradičního pojetí směrem k olympijskému sportu 

Cíl: Cílem této práce je vytvoření přehledného souboru informací 

o vývoji, kterým prošlo karate od ortodoxní podoby aţ k současné 

sportovní tváři, která svými ambicemi směřuje k zařazení na 

seznam sportů OH. 

Metody: Bakalářská práce bude zpracována na základě deskriptivní 

analýzy dostupných informačních zdrojů, zejména kniţních 

a elektronických. 

Klíčová slova:  karate, vývoj, tradice, sport, filosofie 

  



 

Abstract 

Title:  The development of karate from the traditional approach toward 

the Olympic sport 

Objective: The goal of this thesis is to create a compact set of information 

about development, which passed karate fromthe orthodox form 

to the current sport face, that his ambition is derected to listing of 

Olympis sports.  

Methods: Bachelor thesis will be made based on descriptive analysis of 

available information sources, mainly books and internet. 

Keywords:   karate, development, tradition, sport, philosophy 
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1 Úvod 

Karate ve sportu vzešlo ze starého bojového umění asijského původu. V České 

republice má (co se týče bojových umění) hned po judo nejdelší dobu fungování. Vznik 

komise pro karate, v rámci svazu judo, se datuje k roku 1962. V současné době má 

karate velice významné a stabilní postavení na poli českého sportovního dění a je 

vepsáno do povědomí širokého spektra všech věkových kategorií veřejnosti. Svazy 

českého karate pořádají ročně desítky soutěţí a seminářů. Jejich nezanedbatelná role je 

také na zahraniční scéně, kde reprezentace těchto svazů podávají trvale velice významné 

výsledky.  

Nezanedbatelným negativem českého (potaţmo i světového) karate, je veliká 

svazová rozpolcenost a všeobecná institucionální nepřehlednost pramenící z rozdílných 

přístupů k historickým souvislostem a z rozdílného pojetí cílů a přínosů karate pro 

společnost. 

1.1 Vymezení problému 

V poslední době prochází mnoho sportů podstatným vývojem souvisejícím 

s nárůstem zájmu o sport jakoţto všeobecný společenský fenomén, neodmyslitelně 

náleţící mezi sloţky kulturních hodnot lidstva. Nejinak tomu je i v případě karate. 

U tohoto sportu je však situace o něco sloţitější díky faktu, ţe se vyvinul z pohybových 

systémů, u kterých se ovšem v obecné rovině příliš nedá mluvit o sportu. V době, kdy se 

z tohoto systému začal stávat sport, docházelo k masivnímu střetu zájmů 

zainteresovaných lidí, kteří se lišili názorem na koncept pravidel, postojem k řešení 

otázky existence mnoha stylů či stupněm zachování tradičního pojetí provedení technik. 

V neposlední řadě měl na tomto vývoji podíl i vliv osobních, politických ambicí 

některých vlivných lidí, kteří se vzhlédli v příleţitosti a chopili se mocenských pozic.  

Od 2. pol. 20. stol. tak vznikají četné frakce svazů a komplikované struktury 

uspořádání. Karate začalo podléhat mnohým komerčním tlakům a tendencím 

ve snahách o popularizaci. Díky tomu postupně ztrácí tvář někdejšího bojového umění. 

Jedna z těchto tendencí spočívá ve snaze prosadit karate na seznam sportů OH. Forma, 

kterou by karate mělo na OH mít, má však s původní podobou moţná jen stejný název – 

Karate. 
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2 Současný stav bádání 

V současné době existuje mnoho zahraničních i tuzemských publikací, které se 

věnují ve své větší či menší části tématu historie karate. Tyto knihy se však zabývají 

pouze vývojem a historickými okolnostmi karate, jakoţto bojového umění. Pojednávají 

o vzniku sebeobranných systémů z gymnastických a dechových cvičení. Představují 

geografický průběh vývoje, který směřoval z Číny, přes Okinawu aţ do Japonska. Dále 

pak uvádějí informace o stěţejních osobnostech, které měly na vývoj vliv. Většina 

tištěných publikací, s kterými jsem se během svého bádání dostal do kontaktu, obsahují 

část, věnující se historii karate, jen v úvodu či jako malou kapitolu na začátku knihy. 

Z větší části jsou tyto publikace věnovány technice karate nebo didaktice. 

Co se týče zahraničních autorů, je zde třeba uvézt knihu Dynamic karate od 

Masatoshi Nakayama (1966), v které se autor stručně zmiňuje o historii, ale vysvětluje 

zde i řadu principů techniky a kata. Tento autor stál u zrodu závodního karate 

v Japonsku, tudíţ si na karate stále zachovává pohled z více tradičního hlediska a není 

tolik zatíţen moderní sportovní tváří. 

Dále bude zdrojem české dílo Karatedó od Ivana Fojtíka (1993), které je zaloţeno 

na podobném principu jako Dynamic karate. Autor se zde však poněkud rozsáhleji 

věnuje historickým okolnostem a průběhu vývoje karate. Předností této knihy je její 

větší pochopitelnost a přijatelnost pro českého čtenáře. 

Dalším výrazným opěrným bodem bude kniha jménem Die Tradition Des Karate 

od autora, jménem Werner Lind (1991), která se věnuje problematice historie velice 

rozsáhle. Zaobírá se vývojem karate jako celku od 5. stol. aţ do poloviny 20. stol. 

Výrazná část je věnována vývoji stylů, doprovázená ţivotními příběhy mistrů, kteří se 

na tomto vývoji zaslouţili. 

Neméně prospěšný bude také seriál rubriky o historii karate v hostivařském 

časopise Kiai, jehoţ autorem je Ing. Karel Strnad (2004). Jsou zde velice podrobně 

a výstiţně popsány peripetie vývoje karate. Výraznou pomocí budou internetové stránky 

některých nesoutěţních klubů, které se také stručně zmiňují o historii karate. 

Ţádná z těchto publikací se však nevěnuje analýze a porovnávání karate v oblasti 

jeho tradiční tváře a současné tváře sportovní. V otázce informací ohledně současných 

velkých soutěţních svazů budou přínosné především webové stránky, na kterých jsou 

k dispozici pravidla těchto svazů. Z těchto bude čerpáno při vytváření obrazu 
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současného modelu podoby karate, s kterým se moderní společnost setkává. Tyto 

informace dopomůţou k nastínění podstaty kontrastu mezi tradičním pojetím karate 

a současným sportovním. Ať uţ se jedná o čistě technickou, či hluboce filosofickou 

stránku věci. Konečně v rámci řešení problému olympiády budou zdrojem především 

zprávy z dění na stránkách, které se zabývají aktualitami ohledně českého závodního 

karate. Dále pak stránky olympic.org, kde jsou k dispozici informace ohledně podoby 

sportů, které na OH kandidují. 
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3 Cíle, úkoly a metodika práce 

3.1 Cíle 

 Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit ucelený přehled informací 

o rozdílech, které přinesl vývoj karate od 5.stol do současnosti. Vše je zaměřeno 

na kontrast v tradičním, ortodoxním pojetí karate ve smyslu ţivotního stylu, 

doprovázeného filosofií, vycházející ze zen-buddhismu a současnou sportovní 

tváří, ovlivněnou touhou popularizace a komercionalizace.  

 Vedlejším cílem je porovnávání poţadavků závodních svazů a s charakterem 

podoby karate, která je očekávána od závodníků na soutěţích.  

 Dalším cílem bude nastínit stručný přehled informací o podobě, jakou by mělo 

mít karate na OH.  

3.2 Úkoly 

 nastudovat a popsat historický vývoj karate od jeho počátku aţ do současnosti 

 nastudovat a utvořit ucelený přehled informací o dávné podobě karate jakoţto 

ţivotního stylu  

 nashromáţdit informace ohledně vniku a charakteru jednotlivých stylů karate 

 nakupit informace o zásadních soutěţních svazech, které hrají významnou roli 

na poli závodního karate 

 shromáţdit informace, které se týkají technických rozdílů tradičního 

a moderního, závodního karate 

 formulovat zprávy o začleňování karate na OH a nastudovat informace 

o podobě, jakou by zde karate mělo mít 
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3.3 Metody 

Pro dosaţení cílů této práce bude pouţita metoda deskriptivy, analýzy 

a komparace. Vše bude stavěno na studiu dostupné literatury a elektronických zdrojů 

které se budou týkat historie karate, vzniku stylů a soutěţních svazů. Tyto svazy zde 

budou analyzovány zvláště co se týče jejich pravidel případně přístupu a ctění 

tradičních hodnot, na kterých bylo kdysi karate zaloţeno. Všechny informace budou 

průběţně srovnávány a diskutovány. 
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4 Deskriptivně-analytická část 

4.1 Historie karate 

Tato část pojednává o historickém vývoji pohybového systému, který posléze 

dostal jméno karate a to v období od 5. stol. našeho letopočtu do začátku 20. stol. 

4.1.1 Vznik systému 

Karate je staré japonské bojové umění, které se v době středověku vyvinulo 

ze systému bojových technik Kung-fu
1
. Úplný původ však sahá k systému 

gymnastických cvičení, vyuţívajícího bojových prvků, který vznikl v oblasti severní 

Indie ve spojení s buddhistickou kulturou. Odtud byl tento systém rozšířen 

do severočínského chrámu Shaolin
2
 mnichem Bodhidharma

3
 (roku 523 n. l.), kde dostal 

podobu Kung-fu. Shaolin je mnohými odborníky povaţován za místo vzniku základů 

pro převáţnou část asijských bojových umění. Moţná také díky tomu, ţe se z té doby 

a z tohoto místa dochovalo nejvíce pramenů. Geograficky je vývoj bojových umění 

v Asii jen velmi nesnadno podchytitelný. Odehrával se totiţ na plošně velice rozsáhlém 

území a byl ovlivňován nepřeberným mnoţstvím kulturních vlivů. 

Během staletí se z různých bojových technik dálného východu začalo postupně 

formovat karate. Tento proces se projevoval v průběhu 17. století na ostrově Okinawa, 

který tou dobou ztratil samostatnost a spadl pod nadvládu Japonska. Vzhledem 

k tehdejším politickým peripetiím, které na ostrově panovaly, nemohli u sebe tamní 

obyvatelé nosit ţádné zbraně, coţ mohlo být v určitých situacích velmi nebezpečné. 

Na ostrově totiţ řádili četné loupeţné skupiny a zločinecké bandy. Tento fakt z velké 

části napomohl rozvoji bojových umění holýma rukama (Lind, 1991). Slovo "karate-do" 

se skládá ze tří slov, a to "kara", "te" a "do". "Kara" znamená prázdný, "te" jest ruka 

a slovo "do" znamená cesta. Tedy volně přeloţeno znamená karate-do „cesta prázdné 

                                                           
1
 Kung-fu: moderní výraz pro čínská bojová umění. V překladu znamená Kung-fu „těţká práce“. Tímto 

pojmem se označují bojová umění ve významu souhrnu bojových technik s důrazem na provedení 

technické a silově-rychlostní, bez jakéhokoliv vnitřního, tradičního obsahu (Lind, 1991). 
2
 Shaolin: označení pro buddhistický klášter, zbudovaný v roce 477 n. l. na svaté hoře Shung-shan 

v provincii Honan v oblasti severní Číny. V současných dobách je chrám Shaolin významným 

poutním místem zájemců o asijská bojová umění (Lind, 1991).  
3
 Bodhidharma: Indický mnich, který putoval poutí přes Himaláje do severní Číny. Nakonec se po 

četných pobytech na různých místech usadil v chrámu Shaolin, kde začal tamní mnichy vyučovat 

Zen-buddhismus. Zde se podílel na vývoji pohybových systémů, zahrnujících v sobě gymnastická 

cvičení, napodobující pohyby zvířat, indické bojové praktiky a techniky meditačního dýchání. 
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ruky“. V minulosti se však díky svému čínskému původu psalo ve znacích doslovně 

vyjadřujících „čínská ruka“. Změnu ve významu provedl během svého ţivota aţ Gichin 

Funakoshi. (Nakayama, 1966). Je však omylem si myslet, ţe prázdný znamená 

neozbrojený boj, boj beze zbraně s prázdnýma rukama, jak se běţně v Evropě vykládá. 

Prázdný zdůrazňuje afilaci k buddhismu, resp. k zen-buddhismu, znamenající prázdnotu 

jako jednu z hlavních konceptů této filozofie (URL1). Buddhistické náboţenství 

ovlivnilo bojová umění zejména myšlenkami týkajícími se lhostejnosti ke smrti 

a netečnosti k ţivotu (Král, 2004). 

4.1.2 Formování karate 

Od začátku bylo karate koncipováno jako soubor těch nejjednodušších 

a nejúčinnějších technik, které měly slouţit k co nejrychlejšímu a nejzaručenějšímu 

zneškodnění nepřítele. Ať uţ ozbrojeného či nikoliv. Bylo tedy nutné techniky třídit 

a postupně oprošťovat od jakýchkoliv samoúčelných gymnastických či tanečních 

pohybů, které se v určitých stylech čínských bojových uměních vyskytovaly. Veškerý 

repertoár technik byl koncentrován do kata (viz níţe).  

Převáţnou část svého vývoje probíhalo praktikování karate v přísném utajení. Mistři 

si sami pečlivě vybírali úzký okruh důvěryhodných ţáků, kterým do rukou svěřovali 

toto umění. Kdo byl přistiţen při cvičení karate, ten musel čelit trestům, které nezřídka 

zahrnovaly i trest smrti. Mimo jiné i toto byl důvod, proč nejsou z této doby dostupné 

ţádné validní písemné prameny. Převáţná část informací vychází z legend a pověstí 

nebo ústního předávání z otce na syna či z učitele na ţáka (Lind, 1991). 

Postupem času se však karate dostalo do povědomí široké veřejnosti a stalo se 

společenským fenoménem. Zanedlouho se prosadilo i do školních osnov jako 

tělovýchovný pohybový systém. V Japonsku je součástí tréninkového programu pro 

policisty a členy ozbrojených sil. Velký počet vysokých škol nyní začleňuje karate do 

svých programů tělesné výchovy (Nakayama, 1966). 
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4.1.3 Filosofie karate 

Stejně jako většina asijských bojových umění i karate-do je zaloţeno nejen na 

fyzických dovednostech, ale i na jistých vnitřních, duchovních hodnotách a filosofiích, 

propojujících význam souhry těla a ducha jako způsob dosaţení harmonického stavu 

existence. Podstata celého směru spočívá v hledání cesty  do
4
. Ostatně to je právě 

základní pilíř rozdílu mezi bojovým uměním a bojovým sportem. „Jít cestou „do“ 

znamená osvobozovat sama sebe. Cesta „do“ nespočívá v získání dalších stupňů 

zdoláváním příslušných úkolů či zdokonalováním technických předností. Oba tyto 

poţadavky sice zahrnujeme, ale jsou koneckonců podruţné“ (Král, 2004). Myšlenka 

"karate-do" vede své cvičence k pokoře, respektu, sebezapření a volnímu potlačení 

svého ega. Neboť právě ego je vţdy největší překáţkou při hledání sama sebe. 

„Ve své nejhlubší poloze je to postoj vypěstované citlivosti, umoţňující vyhýbat 

se nebezpečným a nepříjemným situacím, ať třeba poţití špatné potraviny nebo 

konfliktu s někým jiným či útoku na někoho jiného.“ (Král, 2004) 

Bojová umění jsou činností podloţenou tisíciletou zkušeností a ověřenou 

experimentováním. Jsou zaměřena na získání a udrţení kondice s velkým důrazem 

na celistvý rozvoj osobnosti a současně na rozvoj dovedností sebeobrany a bojové 

schopnosti vůbec. 

4.1.4 Skrytá podstata karate 

Bojová umění na Okinawě měla vţdy dvě tváře: jednu veřejnou, která se stavěla 

do popředí a byla zaloţena na praktikování viditelných, fyzických prvků boje a jednu 

vnitřní, uzavřenou, která byla zaloţena na tajných principech skutečné síly karate, která 

byla přístupná jen úzké řadě mistrů. 

V tradičním systému bojových umění Okinawy si mistři dělili své ţáky na Soto-

dechi
5
 a Uchi-dechi

6
. Tento fakt měl do jisté míry také velkou zásluhu na mnoţení stylů 

na základě technických odlišností. Ţáci Soto-dechi nebyli zasvěceni do tajemství 

                                                           
4
 Do: ţivotní styl, cesta, propojující ctnostný duchovní ţivot s rozvojem fyzických dovedností těla. 

5
 Soto-dechi: vnější ţák, mistrův následovník v oblasti veřejné, formální tváře stylu, stavící do popředí 

pouze technické, rychlostní a silové parametry cvičení karate. „Ţáci, kteří jdou k učiteli, aby se 

naučili jeho umění, tak jako se chodí do školy, aby se absolvovala.“(Lind, 1991) 

6 Uchi-dechi: vnitřní ţák, mistrův následovník, kterého si mistr vybral pro jeho věrnost a svědomitost. 

Tomuto ţákovi bylo odhaleno pozadí bojového umění, do kterého neměl moţnost proniknout 

nikdo jiný z mistrovy školy (Lind, 1991). 
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způsobu úderů na body tsubo
7
, coţ byl základ pro ničivé účinky umění karate, kterým 

se učili ţáci Uchi-dechi. Krom tajemství bodů tsubo byla ţákům Uchi odhaleno i umění 

kuatsu
8
. Ţáci z řad Soto-dechi se věnovali prosté technické stránce cvičení, kterou 

si posléze kaţdý Soto-dechi (poté co se z něj stal mistr) upravoval podle svých 

anatomických předpokladů do domnělé „největší účinnosti“. Původní odkaz tajného 

umění se však postupně vytrácel. Na druhou stranu nebylo však výjimkou, ţe si určití 

mistři, vychovaní z řad ţáků Soto-dechi vytvořili vlastní systémy Uchi, které se 

k původním odkazům vracely (Lind, 1991). 

4.1.5 Základ karate - kata 

Kata je pevně stanovená sestava technik (postojů, kopů, úderů a krytů), která 

simuluje boj proti imaginárnímu nepříteli či několika nepřátelům, kteří mohou útočit 

ze čtyř, ale i z osmi stran. Zpravidla má tato sestava trvání od 60 do 120s. Existuje však 

i několik výjimek. V původním pojetí karate byla Kata ve své podstatě zásobárna 

bojových technik. Byla to studnice inspirace moţných řešení situací, které mohou 

v rámci souboje vznikat. Nekonečné opakování a procvičování technik Kata vedlo 

k osvojení úderů a kopů do té míry, ţe se pak jejich provedení blíţilo k dokonalosti. 

Jedním z hlavních parametrů Kata je také Embusen. Význam tohoto slova představuje 

zachování „jakéhosi“ půdorysu Kata. Pohyb nohou po podlaze by se měl řídit 

konvenčně stanovenou choreografií pohybu a předepsanou trasou (Nakayama, 1977). 

Kata má začínat a končit na stejném místě. Podle toho do jaké míry se cvičenci podařilo 

tento poţadavek splnit, lze posoudit jeho technickou vyspělost a dovednost dodrţování 

přesných formálních náleţitostí pohybů Kata. 

  

                                                           
7 Tsubo: vitální body leţící na meridiánech orgánů. Při zásahu těchto bodů úderem dochází k ochromení 

protivníka, ale můţe způsobit i smrt. 
8
 Kuatsu: umění léčebných postupů oţivování při traumatických následcích útoků na body tsubo. 

Technika je odvozena od systému asijských masáţí akupresurních a akupunkturních bodů. Účinky 

léčení kuatsu je však omezeno pouze na odstranění následků pouţití bojových technik. Bylo 

přístupno pouze silně pokročilým ţákům. (Lind, 1991) 
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4.2 Současná doba 

Tato část se zabývá vlivy a tendencemi, které karate provázely v jeho vývoji od 

20. let 20. století, kdy karate začalo pronikat do Japonska a odtamtud pak do celého 

světa. Od té doby však se sportovní tváří. 

4.2.1 Styly karate 

Styly v karate vznikaly stejně jako v mnoha jiných sportech na základě osobního, 

individuálního pojetí techniky. V průběhu vývoje se tyto modely osobního pojetí začali 

standardizovat a typizovat na určité technické dogma, které posléze určovalo styl. 

Jedná se především o trend moderní doby, kdy lidé začali mít potřebu 

kategorizovat a zařazovat. Mistr G. Funakoshi se s touto tendencí začal potýkat poté, co 

zavedl výuku v Japonsku a ostře tuto tendenci kritizoval. Jeho ţáci potřebovali 

Shotokan pojmenovat aby ho tak odlišili od jiných bojových umění a dali mu identitu. 

Funakoshi byl zastáncem názoru, ţe ohraničené a definované formy stylů jsou jen 

překáţkou pro dokonalé proniknutí do hloubky pohybu v bojovém umění. Vyvstává zde 

totiţ potenciální moţnost konfrontace mezi styly a to je pro vývoj karate neprospěšné. 

Funakoshi také neuznával myšlenku, ţe by se karate mělo přeformovat na sportovní 

odvětví kvůli popularizaci. On sám s jeho přímými ţáky dokázal tomuto procesu 

odolávat. Posléze se však do problematiky začali angaţovat mladí lidé (Nakayama 

a další), kteří poţadovali oproštění karate od tradičních konvencí a došlo tak k prvním 

separacím. V tomto případě na JKA (viz níţe) a Shotokai
9
(Lind, 1991). 

4.2.1.1 Evoluce počátku 20. stol. 

Nyní zahrnuje karate mnoho stylů. Naprostá většina stylů má svůj původ na 

Okinawě, kde byly zformovány do současné podoby. Nemalý počet stylů však získal 

svou současnou podobu aţ v Japonsku. Tabulka č. 1 naznačuje rozdělení několika 

stěţejních a nejznámějších stylů podle místa zaloţení a mistrů, kteří se o to zaslouţili. 

  

                                                           
9
 Shotokai: nejpřímější a nejautentičtější větev přímého odkazu mistra G. Funakoshi. Nesoutěţní forma 

karate, která si zachovává stále ortodoxní tvář. 
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Tabulka č. 1: Přehled okinawských a Japonských stylů (Lind, 1991) 

Okinawa Japonsko 

Styl Mistr Styl Mistr 

Matsubayashi-ryu Nagamine Shotokan-ryu Funakoshi 

Kobayashi-ryu Chibana Shito-ryu Mabuni 

Sukunai Hayashi-ryu Matsumura Wado-ryu Ohtsuka 

Uechi-ryu Uechi Goju-ryu Yamaguchi 

Goju-ryu Miyagi Kyokushikai-ryu Oyama 

 

Výše uvedené japonské styly se začaly v 50. letech 20. stol. prosazovat ve světě 

a sdruţovat do sportovních svazů. Okinawa se však od těchto procesů distancovala 

a udrţela si tradiční, ortodoxní tvář karate. 

a) Shotokan 

Tento styl byl do Japonska zanesen jakoţto první forma karate mistrem G. 

Funakoshi. Stalo se tak roku 1921, kdy byl Funakoshi poţádán o prezentaci tohoto 

bojového umění v Japonsku. Od roku 1922 začal Funakoshi karate v Japonsku 

vyučovat. V první fázi musel mistr čelit nepřízni rozdílů japonské mentality od té 

okinawské. V Japonsku bylo karate chápáno jako konzumní zboţí a v tom se odráţel 

i přístup lidí, kteří měli o výuku zájem. Mistr tak musel své tréninkové postupy 

zatraktivňovat, aby tak učinil karate dostupnější. To mělo za důsledek, ţe současná 

podoba Shotokan je výrazně rozdílná od formy, kterou začal Funakoshi v Japonsku 

vyučovat v roce 1922 (Lind, 1991). 

Shotokan byl jako první ze stylů zformován a sjednocen pod závodní federaci. 

Byla to federace JKA (viz. níţe). Karate se pod vedením  JKA však příliš nezajímalo 

o výchovnou stránku karate v oblasti „do“. Tento fakt vedl k četným separacím dalších 

frakcí závodních svazů. Dnes je Shotokan nejrozšířenějším stylem na světě (Lind, 

1991).  

b) Wado - ryu 

Tento měkký styl karate vychází ze stylu Shotokan. Byl zaveden mistrem jménem 

Hironori Ohtsuka roku 1934. Ohtsuka se od útlého dětství věnoval bojovému umění Ju-

Jitsu, na které nezanevřel do konce ţivota. Wado-ryu bylo také tímto uměním do značné 

míry ovlivněno. V roce 1922 se Ohtsuka seznámil s mistrem Funakoshi, zakladatelem 
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Shotokan. S ním cvičil 8let a posléze se od Funakoshiho oddělil, aby mohl rozvíjet svůj 

vlastní styl, Wado-ryu. 

Při formování svého stylu se Ohtsuka nechal inspirovat pohybem starých lidí, jenţ 

povaţoval za nejlepší spojení mezi šetrným, hospodárným pohybem a nejvyšší 

účinností. Od Shotokan se tento styl liší kratšími a úspornějšími postoji a absencí 

širokých nápřahů, na jejichţ provedení je třeba vynaloţení velkého mnoţství energie. Je 

zde kladen větší důraz na pohyb těla (úhyby), aby nedocházelo k přímé konfrontaci 

energie. 

Wado-ryu cvičí dnes v Japonsku kolem 25% všech karatistů, kteří jsou sloučeni 

pod federaci Wado-ryu Karate-Do Renmei (Lind, 1991). 

c) Shito - ryu 

Shito-ryu je jeden z japonských stylů, vzniknuvší však na Okinawě. V Japonsku 

byl tento styl zformován roku 1934 mistrem Kenwa Mabuni, původem rovněţ 

z Okinawy. Shito-ryu se vyznačuje tím, ţe nerozlišuje karate-do (umění prázdné ruky) 

od kobudo
10

. Zanedlouho se Shito-ryu prosadilo jako bojový sport. „Stejně jako mnoho 

jiných směrů je i linie Shito znesvářená a nejednotná. Existují velké problémy 

v interpretaci kata, které jsou zbaveny svých původních souvislostí.“ (Lind, 1991). 

d) Goju-ryu 

Škola stylu Goju-ryu byla zaloţena na Okinawě mistrem jménem Chojun Miyagi 

v průběhu začátku 20. stol. V roce 1929 byl styl představen na velké demonstraci 

bojových umění v Japonsku. Oficiálně byl však styl pojmenován aţ roku 1933. Tou 

dobou totiţ nebylo ještě úplně obvyklé dávat školám jména. „Goju-ryu“ znamená 

v překladu tvrdě-měkký styl. Miyagi působil v Japonsku do roku 1935, kdy jmenoval 

svého zástupce – mistra jménem Gogen Yamaguchi, který Goju-ryu dále formoval. 

Po smrti Miyagi, v roce 1953, se styl Goju-ryu začal rozpadat na mnoho škol, 

které mezi sebou dodnes vedou četné boje. Pro Goju-ryu na Okinawě byla zavedena 

                                                           
10

 Kobudo: bojové umění aplikované se zbraní (meč, tyč, nunchaku atd.). Původem vznikl tento systém 

v souvislosti se zákazem pouţívání zbraní na Okinawě. Lidé si tak začali osvojovat bojovou 

techniku se zemědělskými nástroji (motyky, cepy apod.) 
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ustanovení, která vylučovala zápas (kumite
11

) a díky tomu byl styl v ostrém rozporu 

s trendy, které tou dobou vládly v Japonsku (Lind, 1991). 

4.2.2 Svazy karate 

Karate, stejně jako několik dalších sportů podobného charakteru (box, taekwon- 

do a další), trpí obrovskou svazovou rozpolceností, neuspořádaností a sloţitou 

strukturou. Tento fakt je jeden z důvodů, proč karate dlouho dobu marně bojuje 

o zařazení do programu LOH. 

V základu lze svazy dělit na jednostylové a multistylové v závislosti na tom, kolik 

stylů karate zastřešují. Obecně ve světě platí, ţe jsou svazy na sobě nezávislé a mnohdy 

i prudce konkurenční. Někdy i nepřátelské. Nezřídka jsou vztahy mezi nimi vyostřené 

aţ na úroveň soudně řešených konfliktů. 

V nedávné době například proběhla v ČR aféra mezi členy reprezentace ČSKe 

zastupující ČR na mezinárodním poli WKF a vedením WKF. Stanovy WKF obsahují 

závazek, ţe se závodníci WKF nesmí účastnit jiných mezinárodních závodů opozičních 

organizací (rozuměno multistylových organizací). Reprezentanti se účastnili MS WKC. 

O této účasti se dozvědělo vedení WKF a závodníkům hrozilo vyloučení z tohoto svazu 

a znemoţnění další sportovní činnosti na WKF. Výsledek této kauzy vyústil 

za významného přičinění vedení ČSKe v kompromisní řešení formou pouhého 

napomenutí. Závodníci museli slíbit, ţe se událost uţ nebude opakovat (URL2). 

Ve svazovém uspořádání jsou však i světlé výjimky. Představuje je Japonsko, kde 

karatistické svazy tvoří nejpřehlednější a nejucelenější útvar. Zde se jednostylové svazy 

sdruţili pod jeden multistylový (JKF). Kaţdý svaz má svoji mistrovskou soutěţ 

a zároveň je pořádána jedna multistylová mistrovská soutěţ v rámci svazů zastupujících 

jednotlivé styly, bez toho aniţ by závodníci museli přebíhat z jednoho svazu 

do druhého, nebo si zařizovat členství v jiném svazu. 

  

                                                           
11

 Kumite: v oblasti závodního karate se tento pojem pouţívá jako zkratka pro Jiyu-Kumite. Pojem Jiyu-

Kumite vznikl se vznikem závodního karate. Výrazně se na něm podílel mistr Masatoshi 

Nakayama, který usiloval o prosazení karate jako sportu (Lind, 1991). Kumite je volný souboj 

dvou soupeřů aplikujících techniky pochycené ze sestav Kata. Vše se odehrává pod plnou 

kontrolou pohybů (Nakayama, 1977). V oblasti závodního karate je disciplína kumite ve světě 

divácky atraktivnější neţ disciplína Kata. Nevyţaduje si totiţ přílišné zasvěcení do oboru a pro 

veřejnost je pochopitelnější. 
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4.2.2.1 Multistylové svazy 

a) WKF 

Historie svazu WKF se započíná v průběhu roku 1966, kdy byla zástupci 

vybraných evropských států (Itálie, Francie, Švýcarsko, Belgie, Velká Británie 

a Německo) zformována organizace EUK (Evropská Unie Karate). Ta uspořádala 

v Evropě několik mezinárodních šampionátů. V průběhu působnosti se do vedení začal 

prosazovat vliv Japonské organizace FAJKO (Federation of all Karate organization), 

který vyústil v roce 1970 zaloţením organizace WUKO (World Union Karate 

Organization). V roce 1990 se organizace WUKO přejmenovala na WKF (URL3). 

WKF je multistylový svaz, coţ znamená, ţe umoţňuje závodníkům startovat 

na soutěţích s jakýmkoliv ze 4 ustanovených stylů (Shotokan, Wado-ryu, Shito-ryu, 

Goju-ryu). V současné době má WKF nejrozšířenější působnost na světě. Do jeho 

členské základny patří 183 států. Tento rozsah je jedním z předních důvodů, proč bylo 

svazu WKF umoţněno ucházet se o reprezentaci karate v kandidatuře do seznamu 

Olympijských sportů. Od ostatních multistylových organizací se WKF odlišuje tím, ţe 

povoluje zastoupení států pouze jedním svazem pro jeden stát, který můţe 

na mezinárodní soutěţ poslat pouze jednoho závodníka do kategorie. 

Pro Českou republiku je WKF zastoupeno svazem ČSKe (Český svaz Karate). 

Kata 

Ve svazu WKF probíhá eliminace Kata od začátku do konce vyřazovacím 

způsobem dotvořeným systémem repasáže
12

. Závodníci nastupují do zápasů v rámci 

jednotlivých utkání postupně. Toto pravidlo je zavedeno díky multistylovosti svazu. 

Závodníci totiţ nedisponují znalostí všech Kata, všech stylů, tudíţ mohou v zápase 

pouţívat rozdílné Kata. Při paralelním cvičení by tak vznikala nepřehledná změť 

pohybů. V rámci soutěţe závodník předvádí shitei
13

 a tokui
14

 kata. Počet Kata, který 

bude závodník potřebovat k teoretickému dosaţení zdárného vítězství je závislý na 

počtu zúčastněných. Princip nastiňuje tabulka č. 2. 

                                                           
12

 Repasáţ: je systém, kdy kaţdý závodník, který je vyřazen závodníkem, postoupivším do finále, 

postupuje do tzv. asymetrického pavouka na místo určené závislostí na kole, v kterém byl vyřazen. 

Díky tomu se ve svazu WKF udělují 2 třetí místa. 
13

 Shitei: povinná kata. Kaţdý ze 4 stylů má ustanovené 2 povinné kata s pevně danou technickou 

standardizací pohybů. 
14 

Tokui: volitelná kata, která musí být na seznamu soutěţních Kata pro jednotlivé styly. U tokui kata jsou 

povoleny drobné úpravy technik v závislosti na škole, z které závodník pochází. 
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Tabulka č. 2: Počet potřebných kata v závislosti na počtu závodníků v kata WKF 

(URL4) 

Počet závodníků Počet Kata Počet Tokui Kata Počet Shitei Kata 

65 – 128 7 5 2 

33 - 64 6 4 2 

17 - 32 5 3 2 

9 - 16 4 3 1 

5 - 8 3 3 0 

4 2 2 0 

 

Kumite 

Kumite v tomto svazu se vyznačuje povinností nošení většího mnoţství chráničů 

neţ jiné svazy, které si zachovávají tradičnější tvář. Jedná se o chránič zubů, rukou, 

holení a nártů s moţností pouţití chrániče genitálií. Pro mládeţnické kategorie je zde 

povinnost uţívání plastové obličejové masky (ochrana proti zlomení nosu) a ochranné 

vesty. Viditelná protekce (rukavice a chrániče dolních končetin) musí být v barvách 

šerpy, na kterou je závodník povolán. 

Pravidla kumite v tomto svazu jsou v průběhu času neustále upravována, ve snaze 

o docílení maximální divácké atraktivity. Na rozdíl od jiných svazů, které aplikují 

způsob kumite Ippon-shobu
15

, či Sanbon-shobu
16

. Zde je vítězství v zápase udáváno 

stavem skóre po uplynutí časového intervalu nebo bodovým rozdílem osmi bodů. Tento 

fakt zapříčiňuje to, ţe se v tomto svazu staví do popředí spíše taktika neţ moment 

překvapení a zápas je tak pro diváky více přitaţlivý. 

 Délka zápasu záleţí na věkové kategorii a pohlaví závodníků. Muţské zápasy 

mají dobu trvání 3 minuty. Medailové zápasy pak 4 minuty. Konkrétní hodnoty časů 

ukazuje tabulka č. 3 pro eliminační zápasy a tabulka č. 4 pro zápasy o medailové 

pozice. Váhové kategorie ve WKF popisuje tabulka č. 5.   

                                                           
15

 Ippon-shobu: V tomto systému vyhrává závodník, který jako první dosáhne hodnocení ippon, a to buď 

dvěma technikami ohodnocenými wazari nebo jednou technikou kopu na hlavu, podmetem se 

zakončením úderem na zemi či výrazně správně provedenou technikou úderu na hlavu či břicho. 

Dalším významným parametrem je, ţe se zde závodí v pouze ve věkových kategoriích. Vše bez 

rozdílu vah. 
16

 Sanbon-shobu: V tomto systému vítězí ten závodník, který jako první získá ohodnocení 3 ippon. 

 



 

 23 

Mistrovství světa je v tomto svazu pořádáno jednou za 2 roky. Kontinentální 

šampionáty potom kaţdý rok. Prostřednictvím WKF se karate účastní mezinárodního 

meetingu neolympijských sportů - Světových her. 

Tabulka č. 3: Délka trvání utkání v kumite pro eliminační zápasy WKF (URL4) 

Muži Ženy 

3 min 2 min 

 

Tabulka č. 4: Délka trvání utkání v kumite pro zápasy o medaile WKF (URL4) 

Muži Ženy 

4 min 3 min 

 

Tabulka č. 5: Rozvržení váhových kategorií pro Kumite WKF (URL4) 

Muži Ženy 

-60kg -50kg 

-67kg -55kg 

-75kg -61kg 

-84kg -68kg 

+84kg +68kg 

 

b) WKC 

Svaz WKC byl zaloţen v roce 1996 v Německém Frankfurtu, jakoţto konkurující 

organizaci WKF. WKC je svaz, který umoţňuje soutěţícím závodit ve všech stylech. 

Členskou základnu tvoří 41 států, ovšem se zastoupením 74 svazů. Výraznou předností 

WKC je programové potlačování politizace karate a separace jednotlivých svazů. WKC 

umoţňuje start i více organizací v rámci jedné země.  

WKC si bere za cíl sjednocovat, šířit a podporovat karate ve světě, poskytovat 

vzdělávaní a osvětu z kulturních a sportovních hledisek, podporovat výchovu v rámci 

etiky karate, zajišťovat výukové semináře, mezinárodní soutěţe a vše, co je potřeba 

v celosvětovém šíření karate a podpoře přátelských a kolegiálních vztahů mezi jejími 

členy (URL5). 
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V ČR zajišťuje spolupráci s tímto svazem organizace Shikon Budokai. 

Kata 

Od svazu WKF se organizace liší několika základními rozdíly. Jedním z nich je 

fakt, ţe jsou zde jednotlivé styly kata odděleny, tudíţ je pro rozhodčí jednodušší 

posoudit technickou úroveň závodníků bez ohledu na principielní rozdíly stylů. 

Eliminace kata je zde systematizována do tříkolového systému, přičemţ v kaţdém 

kole cvičí závodník volitelnou kata, která je panelem rozhodčích hodnocena bodovou 

škálou. V prvním kole je výběr kata omezen skupinou základních kata (Shitei), 

v druhém kole skupinou základních mistrovských kata (Sentei). V třetím kole má 

soutěţící výběr neomezen (Tokui). 

Kumite 

Kumite je ve svazu WKC rozděleno do dvou systémových kategorií. První 

kategorie je praktikována způsobem ippon-shobu a to bez rozdílu vah. Doba zápasu je 

zde stanovena na 2 minuty. Druhá kategorie je řešena způsobem sanbon-shobu. Zde se 

závodníci dělí ještě do další kategorii podle váhy (viz tabulka č. 6). Zde má zápas dobu 

trvání o délce 3 minuty. Oproti WKF mají zde závodníci moţnost výběru mezi 

klasickým, rychlým kumite vyuţívající momentu překvapení (ippon-shobu) a sanbon-

shobu, vyuţívající více taktiky (URL6). 

Tabulka č. 6: Rozvržení váhových kategorií v kumite Sanbon-shobu WKC (URL7) 

Muži Ženy 

-68kg -55kg 

-78kg -60kg 

+78kg +60kg 
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c) WTKA 

WTKA je italský multistylový svaz zajišťující mezinárodní kooperaci nejen 

v oblasti karate, ale i mnohých dalších bojových umění jako je například kick-box, 

taekwon-do či různé druhy boje v kleci. Přestoţe tato organizace nese v názvu slovo 

„tradice“, její základní funkce je – vydělat co nejvíce peněz. Celkově se tento svaz 

orientuje na prudce komerční tvář karate. Cílem svazu je, aby co nejvíce závodníků 

vyhrálo co nejvíce medailí. Závodníci si zde mohou zvolit start v nepřeberném mnoţství 

kategorií bez jediného omezení. WTKA sdruţuje celosvětově 92 států. 

Kata 

Systém eliminace kata je zde postaven na bodové hodnocení rozhodčích. Kaţdý 

závodník tedy cvičí svou kata separovaně. Většinou je eliminace rozdělena do 3 kol, 

ovšem v případě malé účasti i méně. V tomto svazu, stejně jako ve WKC soutěţí kaţdý 

styl odděleně. Ovšem WTKA nabízí ještě další kategorii, kde se mohou utkat soutěţící 

ze všech stylů dohromady – tedy jako na svazu WKF. Dále jsou zde závodníci 

rozdělováni do kategorií podle věku, pohlaví a technického stupně (obi). Kromě 

klasických katařských disciplín: kata individual (jeden závodník) a kata team (tři 

závodníci) je zde moţnost startovat v disciplíně kata duo (dva závodníci). 

Kumite 

Kumite je na tomto svazu praktikováno způsobem Sanbon-shobu (viz pozn. pod 

čarou níţe). Závodníci jsou rozděleni do kategorií podle pohlaví, dále podle věku, váhy, 

výšky a technického stupně. Časové vymezení zápasů v kumite je popsáno v tabulkách 

č. 7 a č. 8. Vedle běţného zápasu v kumite je na WTKA moţnost závodit v kategorii 

point karate, která se svými pravidly blíţí kategorii semi kontakt v kick-boxu. Dále jsou 

zde závodní disciplíny kobudo (viz výše) a sebeobrana. Tato disciplína spočívá 

v nacvičení reálné scénky sebeobranného boje dvou či více lidí (URL8). 

Tabulka č. 7: Délka trvání utkání v kumite WTKA pro eliminační zápasy (URL8) 

Muži Ženy 

2 min 2 min 
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Tabulka č. 8: Délka trvání utkání v kumite WTKA pro finálové zápasy (URL8) 

Muži Ženy 

3 min 3 min 

 

4.2.2.2 Jednostylové svazy 

a) JKA 

Tento svaz je historicky první organizací, která začala aplikovat soutěţní karate, 

tudíţ stála u zrodu definování pravidel pro karate jako sport. Vznikla roku 1949 

v Japonsku ţáky mistra Gichin Funakoshi (Masatoshi Nakayama a další) (Lind, 1991). 

Nutno podotknout, ţe se jedná o jednostylový svaz (Shotokan). Nejdříve se soutěţilo 

pouze v kata a kumite jednotlivců. Postupem času s větší komercionalizací a veřejnou 

propagací se na tyto disciplíny začaly nabalovat i více atraktivnější disciplíny - týmové 

a to kata tým a kumite tým (URL9). 

I přes dlouhou tradici a obrovskou světovou členskou základnu si JKA udrţuje 

stále image jednoho z nejvíce tradičních svazů jak na české, tak světové scéně, a to 

v kata i v kumite. Těmito tradičními prvky se rozumí např.: eliminace protekce 

(chráničů) na minimum a zachovávání pravidly povoleného přirozeného a zdravého 

kontaktu, který by měl být pro bojové sporty charakteristický. Na rozdíl od ostatních 

svazů JKA měnilo svá pravidla v průběhu existence jen s opravdu drobnými nuancemi. 

V rámci disciplíny Kata se JKA stále drţí v návaznosti na původní formu soutěţního 

karate. Například povinnost cvičení základních kata v úvodních kolech. V současné 

době je JKA svazem s jednou z nejrozšířenějších působností po světě. 

Kaţdý rok je pořádáno mistrovství na jednotlivých kontinentech. Kaţdé 2 roky 

pak mistrovství světa s tím, ţe kaţdé druhé mistrovství je pořádáno v Japonsku. 

Pro ČR je tento svaz zastoupen Českým svazem karate JKA. 

Kata 

V Kata se na svazu JKA závodí aţ do osmičlenného semifinále tzv. paralelní 

formou, tzn., ţe oba dva závodníci cvičí naráz totoţnou kata, kterou na začátku zápasu 

losuje rozhodčí. Tato forma můţe mít sice potencionálně subjektivní nevýhodu v tom, 

ţe se závodníci navzájem rozptylují a v některých situacích se mohou pod vlivem 
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nešťastné shody okolností téměř srazit. Její přední výhoda však spočívá v tom, ţe 

rozhodčí má ve své podstatě moţnost nejobjektivnějšího pohledu na věc. Porovnává 

totiţ 2 stejné kata cvičené ve stejnou chvíli, tudíţ můţe průběţně analyzovat výkony 

obou cvičenců. Není zatíţen časovou prodlevou mezi jednotlivými výkony ani 

nestejností kata, která v některých případech můţe přinést určité komplikace 

v rozhodování vlivem různých stupňů obtíţnosti (viz výše WKF).  

Dalším charakteristickým aspektem tohoto svazu je fakt, ţe rozhodčí losuje kata 

aţ během zápasu po vstupu závodníků na tatami
17

. To nutí soutěţící k udrţení určitého 

specifického stavu soustředěnosti, která je velmi podobná podstatě filosofie karate-do. 

Soutěţící aţ do poslední chvíle netuší, jaká kata bude zvolena. Tato forma vede také 

závodníky k udrţování si jakéhosi všeobecného přehledu a budování univerzality 

ve cvičení kata. 

V rámci semifinálového (8 členů) a finálového (4 členové) kola cvičí jiţ kaţdý 

závodník samostatně. Zde jsou závodníci hodnoceni pomocí bodové škály od 0 do 9,9. 

Pořadí nástupů závodníků v semifinále je určeno pořadím postupu z eliminace. Pořadí 

nástupů ve finále je určeno bodovým ohodnocením v semifinále s tím, ţe nejdřív 

nastupuje závodník s nejniţším počtem bodů. Tento systém v sobě skrývá určitou dávku 

nespravedlnosti vůči závodníkům, kteří nastupují do semifinále jako první, jelikoţ je 

zaţitým nešvarem, ţe rozhodčí dávají zprvu niţší počty bodů, neţ si sami pro sebe 

nastaví určitou vnitřní bodovou škálu (URL10).  

Kumite 

 JKA je svaz, který preferuje způsob kumite ippon-shobu v rámci eliminace, 

ve finále pak sanbon-shobu. Způsob ippon-shobu má přední výhodu v tom, ţe je 

ze všech způsobů nejblíţe realitě. V běţném ţivotě (myšleno konfrontací bez pravidel, 

ke které můţe dojít v pouličním prostředí) je obvyklé, ţe jakmile jeden ze soupeřů 

obdrţí úder s parametry správného a technicky dobře provedeného útoku, většinou se 

nezmůţe na další bojovou činnost. Z této teorie vychází i pravidla Ippon-shobu. Jinými 

slovy „Kdo rychle dává, 2x dává.“ Veškerá eliminace je systematizována vyřazovacím 

způsobem. Co se týče protekce, zůstává JKA stále do značné míry tradiční. Je zde 

vyuţíváno jen toho nejnutnějšího vybavení coţ jsou chrániče rukou a chrániče hrudníku 
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 Tatami: plocha určená k závodění. Tatami vyuţívá mnoho bojových sportů. V karate platí, ţe je tatami 

tvořeno čtverci o velikosti 1 x 1m a tloušťce kolem 3cm. Obvyklá velikost zápasiště je stanovena 

na 10 x 10m z čehoţ okrajový metrový pruh představuje bezpečnostní pásmo. 
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pro ţeny. Dále je zde moţnost pouţití chrániče genitálií pro muţe. Následující tabulky – 

č. 9 a č. 10 naznačují časovou délku eliminačních a finálových zápasů v kumite JKA. 

Tabulka č. 9: Délka eliminačních zápasů kumite JKA (URL10) 

Muži Ženy 

2 min 2 min 

Tabulka č. 10: Délka finálových zápasů kumite JKA (URL10) 

Muži Ženy 

5 min 3 min 

b) WGKF 

Svaz WGKF (World Guju-ryu Karate Federation) je velice mladá federace 

sdruţující celosvětově karatisty stylu Goju-ryu. Byla zaloţena Evropskou federací 

Goju-ryu Karate (EGKF) v roce 2003. Za dobu své působnosti stihlo WGKF uspořádat 

pouze jedno MS (Cascais, Portugalsko - 2010). Pravidla WGKF do značné míry 

vycházejí z pravidel WKF. Jediná podstatná změna vyplývající jiţ z názvu federace 

spočívá v moţnosti účasti závodníků kata aplikující pouze styl Goju-ryu. Federace 

sdruţuje po celém světě 40 států. Do budoucna je však očekáván růst členské základny 

(URL11). 

c) WSKF 

Organizace WSKF (World Shito-ryu Karate-Do Federation) byla zaloţena roku 

1993, aby celosvětově sdruţovala karatisty praktikující styl Shito-ryu a umoţnila tak 

pořádání soutěţí s mezikontinentální účastí. V současnosti je tvoří členskou základnu 

tohoto svazu 55 států (URL12). 

d) FSKA 

Je to jednostylová organizace, pořádající soutěţe, semináře a meetingy pouze pro 

zástupce stylu Shotokan. Byla zaloţena Kenethem Funakoshim (bratrancem Gichin 

Funakoshi) v roce 1987 v Kalifornii. Svojí působnost uplatňuje v Americe, Africe, 

Evropě a na středním východě. Zastoupení v ČR je však omezeno pouze na jeden klub. 

(URL13). 
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4.2.3 Moderní tendence 

S postupným rozvojem se v karate začal klást větší důraz na sportovní výkon, neţ 

na jakékoliv dodrţování tradic, či lpění na duchovním růstu ţáka. Do tréninku karate 

začaly pronikat zkušenosti z oblasti biomedicíny a poznatky sportovního tréninku. Od 

svého vzniku prošlo soutěţní karate významným vývojem. V rámci zkvalitnění 

a urychlení tréninkového procesu a posléze zatraktivnění tohoto bojového umění začali 

instruktoři karate čím dál tím více přebírat ověřené metodické způsoby a didaktické 

postupy výuky od jiných sportovních odvětví (Strnad, 2004). 

Cílem všech cvičenců se stal úspěch na soutěţích. Díky tomu se ţáci začali 

specializovat na kata či na kumite. Jen úzká hrstka výjimečně talentovaných lidí se 

v současné době věnuje oběma disciplínám. Zjistilo se, ţe kaţdá disciplína má svoje 

vlastní specifické poţadavky na pohybové dovednosti, které se do jisté míry liší od těch 

ostatních, tudíţ s ohledem na různorodost tělesných somatotypů závodníků není kaţdý 

vhodný na vše. Z praxe je všeobecně známo, ţe na závodníky v disciplíně kumite 

vznikají poţadavky většího vzrůstu a většího kloubního rozsahu. U soutěţících v kata je 

naopak velký vzrůst neţádoucí. Na druhou stranu musí závodník oplývat určitou 

schopností vnímání specifické estetiky pohybu a schopností celkového koordinovaného 

zpevnění těla. 

Výše zmíněná specializace s sebou nese spoustu neblahých vlivů, s kterými se 

současné karate potýká. Závodníci zaměření na trénink a soutěţ v kumite si tímto velice 

omezují repertoár pouţívaných technik na úzkou škálu úderů a kopů, které umoţňují 

pravidla sportovních svazů. Většina technik obsaţená v kata je totiţ obtíţně 

kontrolovatelná, nebo těţko vyhodnotitelná. Z tohoto důvodu se muselo spektrum 

bodovatelných technik eliminovat na stručný výběr strohých úderů a kopů. Na druhou 

stranu závodníci v disciplíně kata jsou vzhledem k tendenci naplňování jakési uzavřené 

estetiky vedeni k postupnému oprošťování od schopnosti provézt techniku úderu tak, 

aby měl potenciálně skutečný efekt a byl schopen zneškodnit protivníka. Do pravidel 

Kata se totiţ čím dál více prosazují poţadavky na rychlost, tvrdost a dynamiku bez 

ohledu na tolik podstatné vnitřní napětí hara
18

 a zpevnění končetin v těch místech, která 

jsou nezbytná pro provedení reálně pouţitelného útoku. Závodník si díky tomu pomáhá 
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 Hara: dolní část břicha, konkrétně situovaná střed spojnice pupku a stydké kosti. Zde je těţiště těla 

a také centrum lidské síly. Správné provedení bojových technik karate je doprovázeno extrémním 

zpevněním břicha právě v oblasti Hara. Bez tohoto aspektu nemůţe být technika hodnocena jako 

technika karate. 
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v poţadované tvrdosti zařazováním různých nadstandardních pohybů a zkracováním 

předepsaných pohybů a tím deformuje celou techniku kata. 

Velmi významným vlivem, který karate z globálního hlediska podstatně 

ovlivňuje, je jeho šíření do oblastí s velice rozdílnými společensko-kulturními 

hodnotami a rozdílnými pohledy na otázku estetiky. Svět se s fenoménem karate začal 

seznamovat, avšak do veřejného povědomí začal pronikat spíše jako sportovní odvětví 

s image bojového umění neţ jako bojové umění.  

 Kata, jakoţto forma bojové techniky karate se v západním světě začala pomalu, 

ale jistě deformovat v pozoruhodný paskvil gymnastického cvičení zaloţený na někdejší 

podobnosti s původními bojovými technikami. Cílem tohoto cvičení začalo být 

především naplňování určitých estetických hodnot západní společnosti, které se však do 

značné míry principielně rozcházejí s původní myšlenkou reálného podloţení veškerých 

cviků v Kata. Do popředí se začala tlačit krása na úkor efektivity.  

Dalším nešvarem, který se rozmohl v oblasti moderního praktikování závodního 

karate, je neúměrně rychlý vývoj úrovně technické vyspělosti, který se v bojovém 

umění značí obi
19

. Ţáci přeskakují mnoho nezbytně důleţitých fází technické přípravy, 

mezi které patří osvojení perfektního provádění základní techniky a postojů. Cvičenci 

jsou předčasně vedeni k provádění technik s rychlostí a tvrdostí, která je neúměrná 

jejich skutečné vyspělosti bez toho, aniţ by si zaţili správné provedení pohybu. 

Nedodrţení přesného postupu výuky poté vede k výše zmíněným nedostatkům na poli 

závodním, které se nezřídka projevují i v oblasti vrcholových výkonů na soutěţích ME 

a MS. Tento nešvar lze snadno přirovnat k trendu, který se rozmáhá v jiných sportech, 

a sice konflikt biologického a kalendářního věku. Ţáci jsou předčasně specializováni 

bez ohledu na stádium jejich anatomického vývoje. Trenéři tak mají na ţáky vysoké 

nároky ohledně sportovních výkonů, coţ přináší určité problémy s vývojem jejich 

budoucího technického potenciálu (Perič, 2010). 
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 Obi: bavlněný pás, který barevně značí technickou vyspělost cvičence. Pásy se dělí do dvou skupin: 

kyu a dan. Stupňů kyu (ţákovských stupňů) je v karate 9, značí se barevně. Stupňů dan 

(mistrovských stupňů) je v karate 10, značí je černá barva. 
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4.2.4 Deformace sportem 

S postupem času, jak karate pronikalo do širokých řad veřejnosti, začaly na něj 

být kladeny nároky, které se do značné míry lišily od původních okinawských - tzn. 

naučit se způsobu přeţití - zachránit si ţivot v boji. Tak se začala vytrácet původní 

podstata, filosofie a umění, které karate představovalo.  

Karate bylo protlačováno do povinných školních osnov v rámci tělesné výchovy, 

tudíţ začalo plnit úlohu tělesných pohybových systémů pro udrţení standardu fyzické 

kondice. Tato tendence byla svým způsobem návrat k základům, jenţ přinesl v 5. století 

mnich Bodidharma do chrámu Shaolin. V některých směrech karate přestalo hrát roli 

bojového umění – praktikování efektivních a jednoduchých technik za účelem zničení 

nepřítele. Namísto toho se zde začal plnit účel cvičení, které mělo zlepšit sílu, rychlost 

či pohybový rozsah kloubů a dalších věcí, tvořících standardní náplň konvenčního 

pojetí zdravého fyzického fondu. Ve své podstatě byl tento systém do určité míry 

podobný evropským tělovýchovným systémům, jako je německé trenérské hnutí, 

Lingův švédský tělovýchovný systém, či český Sokol. S tím, ţe Japonci aplikovali 

cvičení, které uţívalo techniky boje (Lind, 1993). 

Dále byla v Japonsku během 20. stol. tendence popularizovat karate 

prostřednictvím soutěţních turnajů a seznamovat tak veřejnost s jeho sportovní tváří. 

Vytvořit z karate sportovní odvětví zahrnovalo stanovení „humánních pravidel“. To 

představovalo oprostit karate od širokého spektra ničivých technik, které by v mnohých 

případech způsobovaly soupeři trvalé následky. Tyto techniky však tvořili z 90% náplň 

karate jako bojového umění, o čemţ svědčí škála technik zahrnutých v Kata – 

zásobárny bojových technik karate. Patří mezi ně například: 

 kopy a údery na genitálie 

 lámání lokte 

 prošlápnutí kolene a jiné útoky na končetiny 

 útoky prsty do očí 

 seky na hrdlo 

 údery na vitální body 
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Namísto toho se začaly prosazovat jednoduše viditelné a potaţmo bodovatelné 

techniky. Následující tabulky naznačují explicitní rozdíly mezi mnoţstvím technik 

bodovaných v závodním karate a mnoţstvím technik, které nabízí umění karate. Pro 

reprezentaci závodního karate byl vybrán svaz WKF, jelikoţ je světově nejrozšířenější 

a díky tomu také aspiruje na post reprezentace karate na seznamu sportů OH. 

Zásahové plochy (URL4) 

V závodním karate jsou plochy, na které můţe soupeř útočit, omezeny pouze na 

tyto části: 

 hlava 

 obličej 

 krk 

 břicho 

 hrudník 

 záda 

 strana trupu 

Zde je patrný rozdíl mezi tradičním a závodním karate. V tradičním karate se dají 

útoky provádět na celé tělo. 

Ohnisko úderu 

V závodním karate je technika bodovatelná za předpokladu, ţe se bude ohnisko 

úderu pohybovat rozmezí kontaktu s povrchem kůţe a vzdálenosti 5cm od povrchu 

kůţe. U ţactva je tato vzdálenost prodlouţena na toleranci 10cm od povrchu kůţe. 

(pravidla WKF). Toto pravidlo v sobě představuje riziko bodování techniky, která by 

ve skutečnosti byla neúčinnou. V tradičním karate je třeba ohnisko síly směřovat 

několik centimetrů za povrch kůţe aby útok nabyl poţadované účinnosti. 

Zakázané techniky 

Tradiční karate představuje pestrou škálu technik a úderových ploch, které se dají 

pouţívat. V závodním karate však bylo toto spektrum zúţeno kvůli přílišné 

nebezpečnosti. Přehled těchto ploch na rukou nastiňuje tabulka č. 9. Přehled zakázaných 
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úderových ploch nohou představuje tabulka č. 10. Výběr zakázaných technik ukazuje 

tabulka č. 11. 

Tabulka č. 11: Přehled zakázaných úderových ploch rukou (Nakayama, 1966; 

Levský, 1985) 

Tetsui 
Kladivo pěsti - úderovou plochou je malíková strana 

sevřené pěsti. 

Ippon-ken 
Jednokloubová pěst - z klasické, sevřené pěsti 

vyčnívá střední kloub ukazováku. 

Nakadataken 
Jednokloubová pěst - z klasické, sevřené pěsti 

vyčnívá střední kloub prostředníku. 

Hiraken 

Poloviční pěst - spočívá ve zpevnění otevřené ruky a 

pokrčení článků prstů. Palec je pevně přitisknutý k 

dlani. Úderovou plochou jsou střední klouby prstů. 

Shuto 

Vnější hrana ruky - úderovou plochou je malíková 

hrana otevřené, zpevněné ruky. Prsty jsou pevně 

tlačeny k sobě. 

Haishu 
Hřbet ruky - k uţití této úderové plochy se pouţívá 

celá plocha hřbetu otevřené a zpevněné ruky. 

Nukite 

Kopí ruky - je tvořeno propnutou a zpevněnou 

rukou. Úderovou plochu zde tvoří špičky prvních tří 

prstů, které jsou na stejné úrovni, coţ vyţaduje 

mírné pokrčení prostředníku. 

Teisho 

Pata dlaně - tato plocha je tvořena skrčenou rukou v 

zápěstí směrem ke hřbetu ruky. Prsty jsou zpevněny 

a mírně pokrčeny. 

Kumade 

Medvědí tlapa - je tvořena propnutou dlaní se 

skrčenými dvěma posledními články prstů tak, aby 

se poslední články dotýkaly dlaně. 

Kakuto 

Ohnuté zápěstí - vzniká pokrčením zápěstí směrem k 

dlani a zpevnění prstů do špetky. Úderovou plochou 

je dorsální část zápěstí. 

Washide 
Orlí spár - je tvořen špetkou vytvořenou z prstů. 

Úderovou plochou jsou poté poslední články prstů. 

Empi 
Loket - se tvoří ohnutím horní končetiny v lokti. 

Úderovou plochou je trn loketní kosti. 

 

  



 

 34 

Tabulka č. 12: Přehled zakázaných úderových ploch nohou (Nakayama,1966; 

Levský, 1985) 

Hizagashira 
Koleno - se tvoří ohnutím dolní končetiny v koleni. 

Úderovou plochu zde tvoří špička kolene. 

 

Tabulka č. 13: Další zakázané či nebodované techniky (Nakayama, 1966; Levský, 

1985) 

Kakato geri 

Kladivový kop - provedení spočívá v napřaţení 

nataţené dolní končetiny vzhůru a vedením kopu 

směrem dolů na soupeřovu hlavu či rameno. 

Age zuki 
Vzestupný úder - vedený obloukem vpřed z niţší do 

vyšší roviny směrem zespoda na soupeřovu bradu. 

Yama zuki 

Široký "U" úder - úder oběma rukama najednou. 

Vyšší ruka směřuje po mírném oblouku vzhůru 

vpřed. Niţší ruka směřuje trčením přímo vpřed. Pěsti 

jsou natočeny vnitřní stranou k sobě. 

Ura zuki 

Zvedák - úder na krátkou vzdálenost, kdy je ruka 

vedena vnitřní stranou pěsti vzhůru po přímé, mírně 

vzestupné dráze vpřed. 

Mawashi zuki 

Hák - horní končetina při provedení tohoto úderu 

opisuje vnější oblouk, přičemţ při pohybu od boku 

rotuje o 3/4 kruhu dovnitř. 

 

 

V původních okinawských sebeobranných systémech se všechny kopy orientovali 

především na střední a dolní pásmo. V moment kdy člověk zvedne nohu výše, odkryje 

si tak oblast genitálií a ta je tak napadnutelná. V boji o přeţití se tak nemělo za ţádnou 

cenu stát. Všechny kopy na hlavu a horní pásmo obecně, se do karate zařadili aţ 

v Japonsku s rozvojem sportovního karate (Lind, 1991). 

Dnes je karate rozšířeno do celého světa. Je tomu tak však jen díky závodnímu 

karate. Vzhledem k tomuto faktu však skutečností zůstává, ţe málokdo ví, jaká vlastně 

skutečná tvář karate je. 

  



 

 35 

4.3 Olympismus 

4.3.1 Myšlenka olympismu 

Autorem myšlenek olympismu novodobých OH je francouzský historik, pedagog, 

ale také sportovec Pierre de Coubertin. Coubertain byl také předsedou MOV po prvních 

30let jeho fungování. 

Myšlenka olympismu je postavena na několika pilířích, mezi které patří například 

poţadavky na naprosté oproštění sportu od jakýchkoliv politických záměrů, 

nerespektování rasových předsudků, dbání na etická pravidla v duchu Fair-play a další. 

Podstatným bodem byl také poţadavek na zachování amatérské tváře. „To mělo dát 

sportu rytířský charakter, zaštítit sportovce před tím, aby se nestali cirkusovými 

gladiátory, mělo jít také o celkovou ochranu sportu před duchem touhy po zisku.“ 

(URL14). Tato část se však v rámci OH v průběhu času více či méně vytrácí. 

V některých sportech dokonce do té míry, ţe jej reprezentují přímo profesionální hráči. 

Všechny sporty programu OH jsou však komercí zatíţeny. 

4.3.2 Snaha o začlenění karate 

První pokusy o prosazení karate na seznam sportů olympijských her, se datují jiţ 

ke konci 70. let 20. století, tudíţ od momentu kdy karate začalo nabírat na světové 

popularitě jako sport. Díky svazové roztříštěnosti však došlo ke střetu názorů několika 

frakcí. Určitá větev nesouhlasila s moţností, ţe by bylo vhodné karate na olympiádu 

zařadit. Souvislá snaha o prosazení karate na LOH, však nastává aţ začátkem 21. stol.  

 V rámci bojových sportů jsou v současné době na LOH zařazeny čtyři odvětví, 

a to: box, řecko-římský zápas, judo a taekwon-do (URL15). Z toho sporty, které vznikly 

z bojových umění pouze Judo a Tea Kwon do. Karate se o postup snaţilo několikrát 

a zatím bylo vţdy zamítnuto. 

Pro přijetí mezi sporty LOH, musí sport splnit několik kritérií. Sport musí být 

široce rozšířen po světě a disponovat masivní členskou základnou. Musí na tento sport 

dohlíţet světově uznávaná mezinárodní federace, která bude zajišťovat ustanovení 

pravidel a dohlídne i na to, aby byla tato pravidla dodrţována správně. Kromě těchto 

poţadavků existuje i další pestrá škála nároků, stanovených MOV, které musí sport 

v závislosti na jeho druhu splnit. Jedním z nich je například předpoklad, ţe v soutěţi 

nebude docházet ke zraněním, která by pravidla umoţňovala. V důsledku toho dochází 



 

 36 

k neustálému zpřísňování pravidel, co se týče kontaktů a zavádění čím dál většího 

mnoţství chráničů, jako například ochranné vesty a plastové obličejové masky (URL16). 

Dalším parametrem je sledovanost a divácká atraktivita. Olympijské hry jsou velice 

nákladnou záleţitostí, tudíţ potřebují rozsáhlou mediální kampaň a finanční podporu 

plynoucí z reklam (URL17). 

Následující tabulky ukazují hodnoty naznačující zájem veřejnosti o karate. 

Tabulka č. 14 naznačuje počty lístků nabízených na MS WKF v letech 2006 a 2008. 

Dále počty prodaných lístků a hodnoty celkových diváckých účastí na těchto 

šampionátech. Tabulka č. 15 znázorňuje celkové počty ţádostí o akreditaci 

k poskytování zpravodajství a počty skutečně udělených akreditací z MS WKF v letech 

2006 a 2008. Tabulka č. 16 představuje počet území, v kterých byl k dispozici televizní 

přenos či zpravodajství z MS WKF. Počet území, která zaplatila práva na poskytování 

sluţeb, týkajících se televizního zpravodajství představuje tabulka č. 17. Počet 

novinových článků, které byly ve světě publikovány během a po uskutečnění MS WKF 

značí tabulka č. 18. 

Tabulka č. 14: Prodej lístků na MS WKF (URL18) 

 
lístky na prodej prodané lístky celková účast 

2006, Tampere, FINSKO 5 000 5 000 5 400 

2008, Tokyo, JAPONSKO 15 000 15 000 16 500 

 

Tabulka č. 15: Mediální akreditace k MS WKF (URL18) 

 
ţádosti o akreditaci poskytnuté akreditace 

2006, Tampere, FINSKO 230 200 

2008, Tokyo, JAPONSKO 250 215 

 

Tabulka č. 16: Počet území poskytujících TV zprávy z MS WKF (URL18) 

2006, Tampere, FINSKO 56 

2008, Tokyo, JAPONSKO 56 
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Tabulka č. 17: Placená práva na TV zpravodajství z MS WKF (URL18) 

2006, Tampere, FINSKO 56 

2008, Tokyo, JAPONSKO 56 

 

Tabulka č. 18: Počet tiskových reportáží z MS WKF (URL18) 

2006, Tampere, FINSKO 1425 

2008, Tokyo, JAPONSKO 1521 

 

4.3.3 Průběh procesu 

V roce 2005 rozhodl MOV, ţe se na olympiádě v roce 2012 neobjeví ţádný nový 

sport a to i přes to, ţe byly z programu vyřazeny 2 sporty: Baseball a Softball. Karate 

kandidovalo společně s rugby, golfem squoshem a inline bruslením. V prvním kole 

dostalo karate a squash nejvíce hlasů. V konečné fázi však podpora hlasujících nestačila 

a karate se na LOH neprosadilo (URL19). 

V roce 2008 se ve švýcarském Lausanne uskutečnila prezentace, která měla 

přesvědčit členy programové komise MOV o kvalitách a atraktivitě sportů ucházejících 

se o místo v programu LOH v roce 2016. Spolu s výše uvedenými sporty se této 

prezentace účastnil i softball a baseball, který usiloval o návrat (URL20).  

Roku 2009 rozhodla komise v Kodani, o nezačlenění karate na LOH 2016 

v Brazílii. Místo toho se do programu prosadilo sedmičkové rugby a golf (URL21). 

V roce 2011 oznámila programová komise MOV, ţe se karate jiţ potřetí v řadě 

dostalo do uţšího výběru kandidujících sportů, které se budou ucházet o jedno volné 

místo pro LOH v roce 2020 (URL22). 
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4.3.4 Možné důvody neúspěchu v kandidatuře 

Důvodů, proč je karate opakovaně odmítáno v kandidatuře do listu sportů LOH, 

můţe být několik. Jedním z nich je jeho přehnaná politizace a roztříštěnost. Karate má 

několik stylů, které jsou diferencovány obrovským kvantem moţností provedení. Tyto 

pak sdruţují desítky svazů s komplikovanou strukturou a vztahy mezi nimi. 

Brandon Miller (2010) ve svém článku Why Isn't Karate an Olympic Sport? 

vyjádřil přirovnání karate ke křesťanskému náboţenství. Bůh je jen jeden. Stejně tak 

karate je jen jedno. Cesty k němu se ale mnohdy liší. Některé z nich jsou si velmi 

podobné jen s nepatrnými změnami a drobnými nuancemi. Jiné jsou však diametrálně 

odlišné. 

Historicky se umění karate vyvíjelo na značně velkém území a podléhalo 

mnoţství vlivů. Byly to vlivy kulturní, sociální, ale i geografické. V křesťanství 

nalezneme mnoho frakcí. Katolíci, protestanti, četné sekty, všichni jsou křesťané. Stejně 

tak tomu je i v případě karate. Tento fakt představuje problém při stanovování pravidel 

pro „správné provedení“ cvičení a v důsledku i rizika při práci programové komise 

MOV při schvalování karate jako sportu pro LOH. 

Dalším problémem, který také vychází z výše zmíněného faktu je, ţe kdyţ MOV 

vybere jednu organizaci s pevně danou standardizací techniky, budou se muset 

sportovci z jiných organizací přizpůsobit rozdílům a jejich mnohaletá práce tak přijde 

z určité části na zmar (URL16). 

4.3.5 Olympijský návrh 

Pro angaţmá na LOH byla zvolena organizace WKF. Je to především díky 

největšímu počtu členských zemí, které poskytují pevnou půdu pro světově nejširší 

členskou základnu, co se týče karatistických svazů. Dalším důvodem je 

„nejsportovnější“ tvář, kterou tento svaz zastupuje. Jeho pravidla zajišťují větší 

diváckou atraktivitu neţ jiné svazy a umoţní ze zápasů udělat větší show. 

Pro LOH byla ze soutěţe vyřazena disciplína kata a veškeré dění se tak bude 

soustředit pouze na kumite. Soutěţ tak bude postrádat stěţejní, tradiční disciplínu, která 

bude ubrána na úkor diváckého zatraktivnění a zpřístupnění laické veřejnosti, pro níţ je 

úpolový souboj jeden na jednoho lépe pochopitelný, neţli sestava sloţitých pohybů, 

imitující boj proti imaginárnímu nepříteli. Kata se na soutěţi objeví pouze ve formě 
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prezentace v očekávání, ţe se ji podaří do programu v budoucnosti začlenit (URL18). 

Zde je několik údajů, které vypovídají o formě budoucího karate na OH. 

Tabulka č. 19 ukazuje celkový počet závodníků, který by se měl účastnit LOH 

v karate. 

Tabulka č. 19: Počet účastnících se závodníků na OH (URL18) 

Muži Ženy 

60 60 

 

Systém kvalifikace na soutěž: 

V kaţdé kategorii bude obsazeno 12 závodníků, kteří budou vybíráni následujícím 

způsobem 

 4 místa budou obsazena medailisty z Mistrovství světa 

 5 míst bude obsazeno vítězi kontinentálních mistrovství 

 1 místo bude obsazeno závodníkem z pořádající země 

 2 místa budou obsazena závodníky na základě globálních účastnických kriterií 

WKF 

(URL18) 

Počet povolaných rozhodčích 

 Národní: 15  (pocházejí ze země, která pořádá OH)  

 Mezinárodní: 30  (pocházejí zemí, které OH nepořádají) 

(URL18) 
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5 Závěr 

Problém karate je dalekosáhlý. Dochází zde k rozsáhlému střetu zájmů na poli 

sportovním, politickém, kulturním, sociálním i filosofickém. V bakalářské práci je 

uvedeno mnoţství okolností, které ovlivňovalo karate v průběhu jeho vývoje. Je zde 

pouţita také analýza několika stěţejních závodních svazů, které nepochybně do značné 

míry karate ve vývoji také ovlivnily. 

Dnešní svět zná karate v ryze sportovní formě, která má velice málo parametrů 

společných s jeho původní tváří. Jedná se o rozdílný výklad funkce a charakter 

provedení kata, ochuzený a pozměněný repertoár pouţívaných technik v kumite, ale 

i absence filosofické náplně celého původního pojetí ţivotního stylu karate-do. Tato 

filosofie se dnes přeměnila na jakési zabarvení tohoto sportu či image někdejšího 

bojového umění.  

Současná uspěchaná doba plná materialismu, netrpělivá společnost a veškeré 

prostředí určené moderními socio-kulturními vlivy nevytváří pro praktikování karate 

v jeho původní formě vhodné prostředí. Lidé chtějí rychle růst, rychle se učit a vyhrávat 

medaile. Tento chtíč je však s filosofií karate v ostrém rozporu. V dobách okinawského 

vývoje museli ţáci několik let cvičit pouze jednu kata, aby dokonale pronikli do její 

podstaty a pochopili význam veškerých skrytých pohybů, které kata skýtá. Tento styl 

tréninku je však pro současnou společnost naprosto neschůdný. Lidé mají na výběr 

z mnoha jiných bojových sportů, které nabízejí daleko rychlejší a účinnější způsob 

sebeobrany. Z tohoto úhlu pohledu se v dnešní době dá filosofický podtext karate brát 

jako určitá forma alibismu. Čas od času bývá karate napadáno argumenty, které jej 

odsuzují jakoţto nepouţitelná forma sebeobrany. Karate je totiţ převáţně chápáno jako 

nekontaktní (potaţmo lehce kontaktní) sport. Člověk, který se zajímá o karate jako 

o sport je tedy do určité míry odpoután od reality běţného boje. 

V posledních letech se do popředí dění okolo sportovního karate dostává otázka 

zařazení karate do programu LOH. Je nasnadě, ţe v této otázce je prioritní zájem trţby. 

Snaha prosadit karate na OH je za účelem popularizace a medializace, ta přinese 

zvýšení poptávky, která způsobí další zisky. Ničí zájem se zde však neubírá k otázce - 

do jaké míry to, co nazýváme karate opravdu karate je. Absence kata v soutěţi OH 

mluví za vše. Další věcí je ztráta image či jakýchkoliv charakteristických prvků, které 

by tvořili sportovní karate jedinečným v rámci sportů OH. Troufám si tvrdit, ţe pro 
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laika jsou zápas kumite v karate a souboj v taekwon-do jako dvě naprosto neodlišitelná 

sportovní odvětví. „Dva poskakující sportovci v kimonech“. Uţ jen z tohoto důvodu 

nepovaţuji zařazení karate na LOH za směrodatné. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ČSKe  Český svaz Karate 

EGKF  European Goju-ryu Karate Federation 

EUK  Evropská unie Karate 

FAJKO   Federation of All Japan Karate Organization 

FSKA  Funakoshi Shotokan Karate Asociation 

LOH  Letní olympijské hry 

JKA  Japan Karate Asociation 

JKF  Japan Karate Federation 

MOV  Mezinárodní olympijský výbor 

MS  Mistrovství světa 

OH  Olympijské hry 

WGKF  World Goju-ryu Karate Federation 

WKC  World Karate Confederation 

WKF  World Karate Federation 

WSKF  World Shito-ryu Karate-do Federation 

WTKA  World Traditional Karate Asociation 

WUKO  World Union Karate-do Organization 

 


