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Abstrakt

Název práce: Historický vývoj karate Goju-Ryu

Cíl práce: Na základě studia písemných materiálů podrobně popsat vývoj bojových 

umění ve světě, se zaměřením na Čínu. Z které vychází karate Goju-ryu, jeho vývoj na 

Japonském ostrově. Vybrané mistry karate a jejich životní příběhy. Dále expanzi karate 

do světa. Historii karate a karate Goju-ryu v Československu.

Metoda: S ohledem na historický charakter práce bude použito metody historické. 

Jedná se o vyhledávání a porovnávání informací, údajů o jevech a faktech v minulosti, 

které usnadňují zpracování pramenů a umožňují tak vytvořit její obraz. Při této metodě 

se bude pracovat s odbornou literaturou, články časopisů, internetové zdroje, i prameny

obrazové. 

Výsledky: Ucelený vývoj karate Goju-ryu, rozšíření karate do světa.

Klíčová slova: Bojové umění, karate Goju-ryu, Chojun Miyagi



Summary

Title: Historical evolution of karate Goju-Ryu

Objective: By the base of written martials study to map evolution of material art in the 

word, focus on China, from where karate Goju-Ryu comes from. And also evolution in 

Japan. Choosing Masters of karate and their life stories and spreading of karate to the 

world. History of karate and karate Goju-Ryu in Czechoslovakia. 

Methods: Given the historical nature of the work it will be used historical methods. It 

is about finding and comparing information, datas of  facts about the phenomena in the 

past, which facilitate processing of sources and allow to create her image. During this 

method the literature will be used with  articles from magazines, internet resources, and 

visual sources.

Results: Whole evolution of karate Goju-Ryu and expansion worldwise

Key words: Martial art, karate Goju-ryu, Chojun Miyagi
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1. Úvod

Tato práce by měla podrobně popsat vznik bojových umění ve světě, se zaměřením 

na světadíly: Afriku, Evropu, Severní a Jižní Ameriku, Austrálii, Asii a hlavně Čínu. 

Z které vychází karate Goju – ryu. Jeho ucelený vývoj na japonském ostrově. Dále 

expanzi karate do světa, jeho mistrech a jejich životních příbězích. A porovnání 

tradičního pojetí a sportovního karate. 
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2. Cíle, úkoly a metody práce

Cílem je na základě širokého využití historických pramenů a dalších pramenných 

podkladů podat ucelený přehled a zpracovat historii a vývoj karate Goju-Ryu od 

samého původu z Číny, přes vývoj v Japonsku a rozšíření do světa.

Úkolem práce je s využitím literatury nastínit historii karate Goju-Ryu. Dalším 

úkolem je pokusit se na základě studia a využití všech dostupných archivních pramenů, 

literatury a periodik zachytit rozšíření karate do světa a hlavně přiblížit začátky karate 

v bývalém Československu. A porovnat tradiční pojetí a sportovní karate.

Metody práce uplatněny při vypracování jsou s ohledem na historický charakter 

práce metody historické. Historickou metodou označujeme soubor pracovních postupů, 

vyhledávání a porovnávání informací, údajů o jevech a faktech v minulosti, které 

usnadňují zpracování pramenů a umožňují tak vytvořit její obraz. Metoda, použita při 

vypracování, je práce s historickými prameny (odborná literatura, články časopisů, 

internetové zdroje), ale i prameny obrazové. Vlastní získávání materiálů je prováděno 

kombinací přímé metody, která se opírá o komparaci pramenů. Jelikož jsou historické 

události sledovány, tak jak po sobě následovaly, je společně s touto metodou použita i 

metoda progresivní.
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3. Vznik bojových umění

Existuje přísloví, že síla pohoršuje a absolutní síla pohoršuje absolutně. Ve 

skutečnosti je každý tvor naplněn silou. Stroje a hektický způsob života pohlcují sílu 

člověka. Ničí jeho důvěru ve vlastní tělo a ducha, jako by si s ním jen podivně 

pohrávaly. Člověk chtěl vždy stále více poznávat a pochopit svoji úlohu ve světě.

Vymýšlel básně, maloval, tančil, ale také chodil do boje, ze kterého se někdy již 

nevrátil. Proč lidé bojují? A víme vůbec, proč bojoví mistři v Asii nazvali boj uměním?

Člověk se učil bojovat od nejstarších dob. Chtěl přežít, ubránit sebe a svou rodinu. První 

historické záznamy jsou o bojích zápasníků beze zbraní. Pocházejí ze starého Egypta a 

Mezopotámie z doby před čtyřmi tisíci lety. Časem se lidé naučili, které údery zabíjejí a 

které zraňují. Zápasy, box, střílení a šermování se stalo doprovodem náboženských

rituálů a skupinových tanců. Dobrý bojovník rozpoznával určitá znamení v přírodě. 

Zvuky, stopy, otisky a pachy. Naučil se rozumět psychologii protivníka nebo zvěře. 

Musel zkrátka s přírodou splynout. Podle asijské filozofie na Dálném Východě má 

lidská bytost žít v souladu s přírodou. V západním pojetí se člověk již od doby

renesance spíše opájí pocitem osobní svobody a bytostnou převahou nad vším živým. 

Bojová umění posouvají hranice možností každého cvičence. Bohužel se lidé zastaví 

dřív, než dosáhnou toho, co je skutečně v jejich silách. Jsou často ovládáni nejistotou a 

negativizmem. Snaha zbavit se roztržitosti a pozitivní přístup otevírají cestu k rozvoji 

silného ducha (URL1).
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3.1 Svět mimo Asii

3.1.1 Afrika

Dle dochovaných reliéfů a vlysů z pyramid a jiných hrobek v Egyptě je zřejmé, že 

se pěstovala celá řada bojových umění, tyto jsou datovány okolo roku 2000 př. n. l. Dále 

byly na stěnách hrobek znázorněny souboje býků a scény z lovu hrochů a ptáků.

Na stěnách pohřebiště Ptahotepa v Sákaře (okolo 2300 př. n. l.) jsou znázorněny 

zápasící muži, pěstní zápasníci a šermíři. Oděni byli pouze v bederní roušce.

Zvláště působivá jsou znázornění zápasů v ringu a sebeobraných technik v troskách 

Beni Hasanu (kolem roku 2000př. n. l.). Zápas se prováděl hlavně ve stoje. Účastníci 

byli většinou nazí, někteří nosili pásek. Zřejmě se jednalo o cvičné boje vojáků, které

byly pořádány před diváky. Lze rozeznat jednotlivé techniky, jako třeba páka na nohu, 

sevření rukama a jiné chvaty, které vykazují podivuhodnou podobnost s dnešními 

technikami bojových sportů.

Mimo zápasy je na stěnách vyobrazena střelba z luku (lov a vojenské účely), lov 

hrochů a ptáků za pomocí vrhacích dřev, šermířů s holemi, využívajících štíty, ochrany 

hlavy a vycpávky na tváře, bojujícími s jednou či dvěma holemi. Jako cvičné zbraně 

tehdy používali papyrusové stonky.

Dnešní feláhové (zemědělští obyvatelé, žijící v hliněném domě v Egyptě) provádějí 

šermování s holemi zvané „nebbut“. V tomto šermířském umění, se klade velký důraz 

na pohyb. Stejně tak i tuaregové (berberský kmen, živící se kočovným pastevectvím) 

svádí rituální boje s meči.

Na jeskyních malbách v západní a jižní Africe byly znázorněni zápasníci a boxeři. 

V Rhodesie (dnešní republika Zimbabwe) jsou na skalních malbách vyobrazeni boxeři 

s boxerskými rukavicemi a lukostřelci. V roce 1878 byla v Kimberley (Kimberley je 

hlavním městem Severního Kapska v Jihoafrické republice) otevřena první boxerská 

škola novověku.

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Severn%C3%AD_Kapsko&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihoafrick%C3%A1_republika
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V „nedávné době“ vznikl v Izraeli systém Krav Maga (= hebrejsky spojit se 

s bojem). Představuje soustavu technik pro sebeobranu a boj zblízka, klade si za cíl 

naučit lidi vycítit nebezpečí možného napadení a ubránit se při obtěžování. Prapůvod 

vychází z přirozených pohybů člověka. Základní pravidla: nezranit se, zachovat 

zdrženlivost, reagovat správně a být výkonný.

Ještě v dnešní době a v mnohých částech Afriky – Konžská pánev, Gambie, 

Kanárské ostrovy probíhají zápasy v rohování (box). Někde si zápasníci vetřou do paží 

a do dlaní rukou prach, jinde se postříkají vodou, na Kanárských ostrovech si bandážují 

zápěstí a bojují pod širým nebem a v černém písku vulkanického původu. Kanárské 

rohování je snad příbuzné islandským bojem glima (zápas podobný wrestlingu) a je 

z doby Vikingů.

3.1.2 Evropa

V Evropě 700 let před naším letopočtem pořádali staří Řekové první olympijské 

hry, kde nejdůležitější součástí antického pětiboje byl zápas. Stanovili i jeho první 

pravidla. Zvláštní částí antického soutěžního programu byl zápas zvaný pankras, který 

se vyznačoval mimořádnou tvrdostí. Při zápasu docházelo často k páčení zápěstí, prstů a 

ke škrcení. Řekové při soutěžích neměli žádné váhové kategorie, a ani trvání zápasu 

nebylo nijak časově omezené. I pod vlivem zápasu vytvořili Řekové antický ideál krásy. 

Silné tělo, silný duch. 

V Anglii byly různé styly zápasu. Byly povoleny všechny chvaty včetně užití 

nohou, ale údery a kopy byly zakázány. V roce 1540 založil Jindřich VIII. Cech 

londýnských učitelů šermu. V 16. století lze nalézt počátky boxu. 

Francie – zápas, který se vyvinul v umění. V Bretani se po staletí cvičí zápas, který 

připomíná džudo. Dále pak šermířské umění, kdy ve středověkých dobách se rytíři 

účastnili mnoha turnajů v šermu tyčemi a holemi. Okolo roku 1630 vlastní francouzský 

šermířský styl, ve kterém se nejoblíbenější zbraní stal fleret (lehká bodná zbraň, 

umožňující elegantní provádění šermířské techniky.
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Rusko – systema je styl boje, který se traduje od 10. století, jedná se o dědictví 

starých slovanských kmenů.

3.1.3 Severní a Jižní Amerika

Obyvatelé žijící v Severní části kontinentu byli známí jako indijáni zdokonalovali 

použití luku a šípu pro válečné a lovecké účely, zavedli i vrhací zbraně tomahavk 

(víceúčelový nástroj ve tvaru sekery, používaný jako zbraň v boji zblízka nebo vrhací 

na dálku, někdy s dutou rukojetí, používaný jako dýmka). Cvičili i střelbu z luku při 

jízdě na koni. Mnohé kmeny pořádaly závody v rohování. Mezi formy indiánského 

rohování patřilo chycení soupeře za boky a poražení na zem. Kopy a páky na paže byli 

rovněž přípustné.

Dnes je USA baštou boxu. Na začátku sedmdesátých let dvacátého století se tam 

stal populární kick-box, plnokontaktní boj, při kterém mají zápasníci chrániče hlavy, 

pěstí a nohou.

Kmeny indiánů žijící v Jižní Americe používají bojové praktiky, z kterých lze 

vycítit kultovní zvyky starších dob. Ve státě Peru mladí muži provádějí předstírané boje 

s holemi. V kolumbii kmen Quimbayaové pořádá soutěže s oštěpem. V oblasti Gran 

Chaco (část státu Paraguay) se provozuje rohování a duely s holemi, mezi účastníky 

jsou i ženy. Dnešní Botokudové (kmen žijící v Amazonii) řeší své spory soubojem 

s holí. Při praktikování jejich rohování se zápasníci drží za vlasy.

Capoeira – vznikla v severovýchodní části Brazílie, první písemné záznamy jsou 

z roku 1597, jsou to misijní záznamy z cest jednoho pátera po Brazílii. Jednalo se o 

sebeobranný systém otroků, proti zvůli bílých otrokářů, zlodějům slepic, násilníkům a 

lupičům. Otroci praktikovaly capoeiru jako bojový tanec, při kterém střídaly obranné a 

útoční techniky, doprovázené hudbou. Tento druh boje bezezbraně, který otrokům 

pomohl ke svobodě, byl pro ně důležitější kvůli pocitu jejich vlastní hodnoty než kvůli 

jejich obraně. Vzhledem k tomu, že otroci měli většinou spoutány ruce, patří tu kopy 

k nejčastěji používaným technikám, dále otáčivé pohyby, páky na nohy a tzv. zametání 
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nohou, lokty i kolena, ruce byly používány k obranným technikám a k odražení od 

země.

3.1.4 Austrálie a Nový Zéland

Praobyvatelé australského kontinentu v rámci kultovních rituálů pořádali boxerské 

a zápasnické souboje. Na Novém Zélandu nebylo výjimkou, že proti sobě nastoupili dvě 

ženy proti jednomu muži, aby byl smazán silový rozdíl mezi pohlavími. Dále byly 

konány soutěže v šermu tyčemi a hody bumerangy.

3.2 Asie

3.2.1 Barma

V Barmě bylo bojové umění thain, které se časem rozdělilo na dva směry: 1)zápas 

se zbraní (banschain) – zahrnoval šermování, boj kopím, boj nožem a boj holí. 2)zápas 

beze zbraně – rohování, sebeobrana a barmský box.

Při šermu se používaly dva krátké nebo jeden dlouhý meč (trochu větší než 

japonský katana). Techniky rohování se opíraly o indické a tibetské vzory. Pro 

barmskou sebeobranu jsou typické oblé kruhovité pohyby, které se kombinují 

s technikami nohou a pěstí, s bloky, hody a pákami. Existují také bojové techniky 

v kleče. Tradiční barmský box (podobá se thajskému boxu) je starý několik století. 

V jedné pagodě z 11. století jsou znázorněni dva boxeři odění do bederní roušky 

(louměji), která se stala později typickou pro barmský box. Při zápase je nasazováno 

devět částí těla: pěsti, kolena, nohy, lokty a hlava. Barmský box, při kterém se zápasí na 

vzdálenost, ale i zblízka, je dnes v Barmě populární právě jako v minulosti (Weinmann, 

1995).
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3.2.2 Filipíny

Na Filipínských ostrovech používali místní obyvatelé hlavně luk a šíp, dýku a meč, 

stejně tak i techniky bezezbraně při boji zblízka. Jelikož v dřívějších dobách neměl 

každý přístup k oceli na výrobu zbraní, specializovali se na ratanovou hůl, jí bylo 

možno opatřit kdekoliv. Ze začínajícího mlácení holí bylo časem vyvinuto bojové 

umění, které se neustále zdokonaluje.

Postupem času, se z používání bojových metod s dýkou a mečem, vyvinulo bojové 

umění vyznačující se rychlými a účinnými technikami nazvané arnis (chránič rukou), 

označováno také jako eskryma či kali. Klasický arnis se skládá z boje se zbraní (hůl, 

nůž, mačeta), ale i boje bezezbraně s použitím různých předmětů k obraně či odzbrojení 

protivníka.

3.2.3 Indie

V jedné jeskyni v Adžantě jsou zobrazeny scény ze zápasu v boxu, jež jsou 

datovány kolem 200 let př. n. l. Na malbách jsou patrné techniky kopů. Dále byl v Indi 

cvičen zápas (1000 let př. n. l.) a šermování holí. 

Při zápase se útočilo na celé tělo soupeře, dokud nebyl jeden ze zápasníků 

neschopný boje nebo dokud boj nevzdal. Později prohrál ten, který se dotkl země 

ramenem, zády nebo hýžděmi. Nebyly zvláštností ani soutěže v zápase družstev. U 

bojového umění zvaného „vármání“ existuje velké množství útočných a obraných 

technik, ale i klamavých manévrů. Bojové umění „kalarippajat“ se vyznačuje 

rozmanitými technikami porazů, pákami a chvaty, dobrou prací dolních končetin a 

technikami skoků. Zápasníci cvičí kombinace různých postojů a technik, která 

připomíná kata. Toto umění je považováno za cestu, jak si udržet zdravé tělo a dovést 

ducha k míru, má vztah józe a učí i techniky dýchání.

V některých částech Indie se používají různé zbraně, např. krátká hůl (160cm), 

dlouhá bambusová tyč (cca 200cm), trojhranná hůl, hůl ve tvaru „S“, dvojbřitá dýka, 

meč a štít, ohebná zbraň podobná meči, kterou lze nosit jako pásek, oštěp, kord a kopí.
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3.2.4 Indonésie

Dochované zmínky o bojových technikách a technikách se zbraněmi pocházejí ze 

7. Století. V 16. století byly shrnuty do systému pencak silat, jedná se o „indonéskou 

sebeobranu“ podobnou kung-fu, i když se vyvíjel nezávisle. Tento pohybově 

stylizovaný zápas je dnes národním sportem Indonésie. Používá techniky úderů, kopů, 

porazy a chvaty. Zápas se spíše podobá tanci, ale když jsou techniky prováděné 

dostatečnou tvrdostí a rychlostí je pencak silat všestranným obranným systémem. Jako 

zbraně se zde používají krátký meč, nůž, kopí, hole různých délek, vrhací nože a 

malajská dýky s vlnitou čepelí. Toto bojové umění má utvářet nejen tělesnou zdatnost, 

ale i pozitivně ovlivňovat osobnost.

3.2.5 Írák a Írán

V Mezopotámii, která se rozprostírala mezi řekami Eufratem a Tigridem, 

existovala nejrůznější bojová umění již před 5000 lety. Jednalo se o babylonský pěstní 

souboj, asyrská lukostřelba, rohování. Některé znázornění boxerů ukazuje, jak spolu 

zápasí v postoji s jednou nohou pokrčenou, přičemž opačná paže je napřažena k soupeři, 

oba mají pouze bederní roušku a pěsti zabandážované spletenými řemínky. Na 

obrázcích v učebnici z roku 1875 je vidět různé boxerské techniky, zápasnické chvaty –

páky, nůžky, zdvihy a chvaty na šíji, které se stále v zápase a v sebeobraně používají.

3.2.6 Japonsko

Nejstarším bojovým umění na Japonském kontinentě je považováno sumai, 

písemné záznamy ze 7. století, jehož součástí byly kopy a údery. Z něhož se později 

vyvinulo sumo. Za vlády císaře Nimmjó byly pořádány společná setkání zápasníků a 

oficiální turnaje: lednový turnaj v lukostřelbě, v květnu klání lukostřelců v sedlech na 

koních, a v červnu turnaje v sumu. Sumo se provádělo v kumiuči, neboli boj ve výzbroji

(Fojtík, 2001).

Ve středověku hrála v Japonsku významnou roli válečnická kasta „samurajů“. 

Samurajové byli u dvora feudálních pánů cvičeni v ovládání technik zbraní i bojových 
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uměních a střežili jejich tajemství. Museli dbát na přísný kodex cti (bušidó = cesta 

válečníka) a byli zavázáni k absolutní věrnosti svým pánům. Samurajové nosili výstroj, 

kterou tvořilo brnění (uči daši), přilba s maskou (kabuto), chrániče ramen, boků, a 

horních a dolních končetin, a k jejich vzdělávacím oborům patřilo mimo jiné malířství, 

kaligrafie, poezie a čajové obřady. Jedním z nejproslulejších válečníků byl samuraj 

Musaši (1584 – 1643) (Weinmann, 1995).

Jejich učiteli byli starší, bojem protřelí mistři, kteří se specializovali na určitá 

válečná umění. Učení zen jim pomáhalo získat potřebnou rozvahu a překonat strach ze 

ztráty života, neboť každého samuraje dělilo při duelu jen několik málo centimetrů od 

smrti. Zen samuraje učí intuici a spontánnímu, nejednostrunně zaměřenému jednání, 

srovnatelné se složitým plánováním a rozmýšlením (Weinmann, 1995).

Samurajové využívali v Japonsku zvláštních privilegií, mezi něž patřilo právo 

„užití meče“, což znamenalo, že mohli někomu, kdo jim dostatečně neprojevil úctu, 

setnout hlavu. Oproti tomu byli samurajové vychováváni k velké zdvořilosti a toleranci

(Fojtík, 2001).

O původu předchůdce juda ju-jutsu koluje mnoho historek o jeho vzniku. Pravdou 

je, že jeho vznik je přičítán životním poměrům určité doby a nutnosti přežít při častých 

útocích nepřátel.

Naginata = halapartna, zbraň určená k vyhození jezdce ze sedla. Později se stala 

spíše doménou žen. Dále japonci používali asymetrický luk, z něj vystřelené šípy měli 

takovou rychlost, že dokázaly prorazit protivníkovo brnění. Umění střelby z luku se 

nazývá kjudo. Mimořádně obtížnou lukostřelbou je střelba na koni v plné jízdě. Střelci 

jedou po písečné trati dlouhé 256 metrů, a při tom mají zasáhnout tři zhruba 

30centrimetrové terče, které jsou umístěny 2 metry nad zemí a vzdáleny od jezdecké 

dráhy 3 metry. Různé vrhací předměty: šaken – obávaná zbraň buddhistických mnichů, 

šuriken – vrhací šídlo, hvězdy.

Ninja = stínový válečník. Původně to byli přistěhovalci, kteří se schovávali 

v horách. Ovládali techniky přežití. Ninjové se osvědčili, jako atentátníci, špioni, 

vyzvědači, kteří své vrhací zbraně často napouštěli jedem (Fojtík, 2001).
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3.2.7 Korea

Sebeobranné umění „hwarangdo“ založené buddhistickým mnichem mistrem 

Wongwang kolem roku 500, kterému se učili členové královské rodiny a šlechty. 

Spočívalo v boji s mečem, lukostřelbě a boji s nožem. Kodex cti, který doprovázel toto 

bojové umění zavazoval rytíře ke spravedlnosti, počestnosti, loajalitě, odvaze a 

předepisoval harmonický rozvoj duše a těla.

Mimo bojových technik se bojovníci učili ovládat akupunkturu, hypnózu a praktiky 

léčitelských umění. 

Z umění hwarangdo se později vyvinulo umění hapkido = životní cesta, jak pomocí 

duševní síly přivést tělo i ducha do harmonické shody. Podstatou tohoto umění byly 

účinné techniky nohou a rukou, kruhové a rotační pohyby, humání odražení útoku, 

cvičení se zbraněmi (meč a dřevěná hůl).

3.2.8 Thajsko

Maya = válečné umění, které vzniklo mísením válečných umění při stěhování 

národů. Obsahovalo šerm s dvěma meči, oštěp a bojové techniky bezezbraně.

Krabi krabong – bojové umění s využitím hospodářského pracovního náčiní, 

nejoblíbenější byla tyč.

Thajští válečníci byli vzděláváni v boji bezezbraně, kopy, údery rukou, přičemž byl 

kladen velký důraz na zasahování vitálních bodů (místo na těle, jehož silný zásah může 

způsobit smrt), dále v ozbrojeném boji se dvěma krátkými meči, krabi krabong a s tyčí.

Thajský box, který je vice než tisíc let staré bojové umění, je v Thajsku národním 

sportem.
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3.2.9 Čína

Čínská bojová umění mají tradici trvající několik tisíciletí. Již za dob legendárního 

„Žlutého císaře“ (3. tisíciletí př. Kr.) a později za císaře Jüa byla obyvatelstvu 

nařizována bojová a pohybová cvičení za účelem zachování zdraví. Techniky pěstního 

zápasu jsou již znázorněny na vykopávkách váz (okolo roku 1000 př. Kr.) (Weinmann, 

1995).

Prvotní formu různých bojových umění podle legendy vytvořil v čínském klášteře 

Shaolin (provincie Che-nan) okolo roku 520 př. Kr. indický mnich Bódhidharma. 

Meditoval prý v jeskyni nad klášterem, kde seděl před skalní stěnou. Touto demonstrací 

síly vlastní vůle udělal na mnichy takový dojem, že si ho zvolili za svého učitele. Za 

účelem fyzického a psychického posilování učil mnichy tělesným cvičením a založil 

„šaolinský box“ (Weinmann, 1995).

Sám sice toto bojové umění „neobjevil“, ale obohatil je o formy boje (kasty 

válečníků Kšatrija) ze své vlasti. Zavedl v Číně zen-budhizmus a sestavil teze, podle 

kterých lze prostřednictvím bojových cvičení usilovat o harmonický rozvoj těla a ducha

(URL2).

Bodhidharma (28. Následník Buddhy) učil mnichy Shi-pa Lo-han-sho(18 rukou 

z Lo-han), toto bojové gymnastické cvičení bylo oporou veškerých vzniklých bojových 

systémů Klášter Shaolin je považován za místo vzniku starých čínských bojových 

umění: Kempo, Kung-fu, Chuan-fa atd. (URL3).

Za rozkvětu Shaolinu (před asi 1300 lety) bylo v chrámu přibližně 1500 mnichů, 

mezi nimi přinejmenším 500 mistrů bojových umění. Chrám byl bohatý a měl také 

velký politický vliv. Císař Li Shih-min z dynastie Tang dovolil chrámu vychovávat

vlastní válečný oddíl, čímž enormě stoupla moc chrámu. Když byl jednou sám 

v nebezpečí, požádal Shaolin o podporu. Ještě dnes je v chrámu tabulka, která informuje 

o tom, že mu tenkrát přispěchalo na pomoc 13 mnichů a zachránili ho před hrozícím 

nebezpečím. Císař chtěl za to poděkovat a nabídl mnichům vysoké vládní úřady, ti to 

ovšem odmítli a vrátili se do chrámu (Lind, 1991).
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Asi o 1000 let později (1674) prosil opět jeden čínský císař šaolinský chrám o 

vojenskou pomoc. Pod vedením Cheng Kwan-tat, jednoho stoupence Mingů, 

přispěchalo 128 mnichů chebskému císaři Kang-hsi na pomoc a poskytli mu vynikající 

služby. Také tito mnichové odmítli odměnu císaře a vrátili se po bojích do svého 

chrámu. Tentokrát se ale skromnost mnichů vyplatila špatně. Císařský dům pociťoval 

nezávislou skupinu lidí s tak neobyčejnou bojovou silou jako hrozbu a nechal chrám 

obsadit oddíly. Byl vypálen a mnichové byli vybiti. Legenda vypravuje o pěti mniších, 

kteří měli možnost krveprolití uniknout. Jim se připisuje založení legendárních triád, 

což je ještě dnes existující čínský tajný spolek, jehož kořeny sahají zpět do 16. století. 

Historicky je ovšem prokázáno, že útok přežilo daleko více mnichů než pět, ale rozešli 

se do všech stran a většinou se pokusili výukou bojových umění uhájit svoje živobytí

(Lind, 1991).

Dějiny chrámu Shaolinu končí v roce 1928, kdy byl chrám vypálen spolu i 

s buddhistickými spisy a záznamy o bojových uměních. V chrámu se prováděly pěstní 

cvičení, cvičení prováděná nohama, cvičení s oštěpem a s mečem, to vše dalo základ 

Kung-fu - celosvětovému označení bojových umění v Číně (URL3).
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4. Vznik karate Goju-ryu

4.1 Dějiny Okinawy

Jméno „Okinawa“ znamená doslova „rosa v otevřeném moři. Úzký ostrov leží asi 

ve středu do délky nataženého řetězce ostrovů (Ryu-kyu), který se rozprostírá na severu 

Japonska až skoro k prahu dveří Číny na jihu. Řetězec ostrovů se skládá ze 140 ostrovů, 

z nichž je jen 36 obydlených. Okinawa, místo vzniku dnešního karate, je hlavním 

ostrovem řetězce ostrovů Ryukyu v Pacifiku. Obyvatelé Okinawy jsou pro historiky 

fascinujícím etnologickým tajemstvím. Mnohé poukazy na, že první obyvatelé ostrova 

byli lidé, kteří přežili ztroskotání lodí. Potom přišli údajně přistěhovalci z jihu Japonska, 

kteří si vzali s sebou předměty do domácnosti, domácí zvířata, nářadí a také kulturní 

předměty. Protože dnešní Okinawané jsou míšenci z různých národních ras, věří se, že 

k těmto dřívějším přistěhovalcům patřili Malayové, Mongolové, a japonští Ainu 

(původní obyvatelé Japonska, dnes izolovaný národ na severním ostrově Hokkaido). 

V posledních 2 tisíciletích se okinawská rasa ovšem sotva změnila, alespoň ne 

z hlediska národních ras. Také dnešní základní rysy kultury Ryukyu, které jsou dnes 

převážně zjišťovány, byly již před 2000lety raženy, zakusily ovšem silné vlivy Číňanů a 

od 17. století Japonců. Už v 3. století př. n. l. existovaly kontakty s pevninou, čímž 

docházelo k silným vlivům z jihovýchodní Asie. Okinawská kultura je podle toho 

pestrou směsí z více elementů. Vnější zjev lidí se ale podobá nejvíce Japoncům (Lind, 

1991).

4.2 Tode

Během 7. a 8. století byl provozován mezi Okinawou a Japonskem čilý cestovní 

ruch, mnozí z těchto cestovatelů byli členové japonské válečné kasty (Samurai), 

buddhističtí putovní kněží obratní v boji a také čínští mnichové. Je předpoklad že v tuto 

dobu se na Okinawu dostalo Kung-fu z kláštera Shaolin, a mnohá jiná bojová umění 

z Japonska (URL4).
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Ve 14. století existovala na Okinawě sebeobranná technika Tode („TO“ –

označovalo všechno, co přicházelo z číny, dokonce i samotnou zemi; „DE“ –

v okinawštině technika, v japonštině ruka), která byla silně podnícena čínskými 

vyslanci, kteří na ostrov od roku 1372 každý druhý rok přijížděli. V roce 1392 přišla 

skupina Číňanů, která se usídlila ve městě Kume v blízkosti města Naha, tato skupina je 

známá jako „36 rodin“. Během následujících let došlo k rozvoji měst Shuri a Naha, a 

námořního ruchu. Najednou měli obyvatelé Okinawy kontakt s Araby, Malayci, 

Indonésany a Thajci. V roce 1479 zřízením nové dynastie Sho, a její vládce Sho Shin 

vydal zákaz nošení mečů pro šlechtice i pro zemědělce. Zabavená zbraně nechal přivést 

do zámku Shuri. Vzhledem k této skutečnosti vznikli dvě školy sebeobrany: Tode –

převážně provozována členy šlechty, a Ryukyu Kobudo – většinou rozvíjena zemědělci 

a rybáři, s použitím jednoduchých nástrojů, jako zbraně. Obě sebeobranné školy vznikly 

tajně, skládaly se jen z čistých technik, tudíž neznaly čínské metody dýchání, řízení 

energie a duševní kontroly. Posléze byly ovlivněny technikami a bojovými metodami 

z Chuan-fa, uměnín shaolinských mnichů (URL5).

4.3 Okinawa-te

V roce 1609 Japonsko potrestalo Okinawany za to, že je nepodpořili v neúspěšné 

válce proti Číně, tím že jí obsadil klan Satsuma a podřídil si ji, navíc si dělal nároky na 

všechny ostrovy Ryukyu, král Okinawy byl zajat a převezen do Japonska jako rukojmí.

Jelikož okinawané moc s Japonci nespolupracovali, byla vyhlášena spousta omezení, 

která obsahovaly obnovení starého zákazu zbraní. V této době (1629) byl velký 

rozmach bojových umění, různé skupiny Chuan-fa a společenství Tode se tajně 

setkávaly a nakonec byly uzavřeny styly pro společnou frontu proti nepříteli (URL4).

To mělo za následek, že se rozvíjel z kombinace mezi Tode a Chuan-fa nový 

bojový styl, který byl jednoduše nazýván Te (Okinawa-te). Výsledkem byl zcela nový 

bojový koncept, jehož přínos spočíval v „pravém“ užívání. Te rozvíjelo smrtelně 

efektivní metody, které byly použity proti japonským utlačovatelům a posunulo 

především filosofické obsahy Chuan-fa do pozadí. Také se začalo zintenzivňovat 
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použití různých nástrojů jako zbraní, a tím zaznamenal rozvoj Kobudo obrovský 

rozmach (Lind, 1991).

Okinawa-te je možné označit, jako mezičlánek mezi Tode/Chuan-fa a dnešním 

karate.

Po dvou letech po invazi (1609) a vzetí krále Okinawy jako rukojmí, se vrátil zpět 

do svého úřadu, pouze jako loutka klanu Satsumů. Při tamních poměrech se stále cvičilo 

Okinawa-te za nejpřísnějšího utajení, neboť kdo se cvičil v ozbrojených nebo 

neozbrojených umění byl uvězněn a tvrdě potrestán. Když si vládci všimli, že ani těmito 

opatřeními nemohli vývoj zastavit, uvalili na celou zemi těžké tresty: zvýšili daně, 

vynucovali si větší výrobní výkony, přičemž obyčejným lidem nezůstávalo k životu nic 

nazbyt a další teror. Např.: Uprostřed otrova Yanaguni stál gong, když na něj 

samurajové udeřili, museli všichni obyvatelé ostrova co nejrychleji běžet, aby nastoupili 

k raportu. Nemocní a staří lidé, kteří nemohli, byli zabíjeni. 

Na ostrově Kubuwari byla 3,6 metrů široká štěrbina, kterou museli podle nařízení 

Satsumů všechny těhotné ženy přeskočit. Ty, které to nezvládly, tak se zřítily a zemřely.

Několik desetiletí po obsazení klanem Satsumů byli učitelé Te tak utajeni, že se 

výcviku dostalo jen blízkým příbuzným, neboť hrozilo mistrům potrestání smrtí. Během 

následujících 60 let byl položen základní kámen okinawského Te a kobudo.

Během vlády krále Sho Tei (1669 – 1709) došlo k vytvoření tří vedoucích škol: 

Shu-ri-te, Naha-te a Tomari-te. Styly Shu-ri-te a Tomari-te se označovaly jako 

Shorin-ryu, jména: Sakugawa z Shuri, Sokon Matsumura, Yasutsune Itosu, Choshin 

Chibana, Chotoku Kyan, Ankichi Aragaki, Kosaku Matsumora, Peichin Oyadomari a 

další. Styl Naha-te se nazýval Shorei-ryu, jména: Kanryo Higashiona, Yara, Chojun 

Miyagi (URL4).

Roku 1871 byla Okinawa přičleněna k Japonsku, krály Ryukyu bylo nabídnuto 

vysoké úřednické místo v Japonsku. Skončilo placení daní Číně a 259-ti letá nadvláda 

Satsumů. Do země byla vyslána podpora a země byla industrializována.

Techniky okinawa-te byly ještě velmi blízké čínským technikám Chuan-fa. Kopy 

se orientovaly na střední a dolní stupeň.
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4.4 Shorei-ryu

Shorei-ryu (viz tab.č. 1) označuje okinawské bojové systémy, které jsou odvozené 

od čínské vnitřní školy (Nei-chia), které byly vyučovány na školách ve městě Naha. 

Vyznačuje se svými postoji zakotvenými na zemi a speciálními dechovými technikami 

Ibuki a Nogare. Ačkoliv bylo Shorei-ryu ovlivněno taostickými metodami Chi-kung a 

zná stejné aspekty práce s vitální energií, spočívají jeho dechové metody na zen-

buddhistickém hara – dýchání (při nádechu dochází k výduti břišní stěny ven a 

obráceně). Oproti dýchání v Shorin-ryu dochází na konci nádechu a výdechu vzduchový 

proud ještě jednou pokračuje s intenzivním napnutím břišní stěny. Pohyby jsou 

prováděny menší rychlostí, ale v dokonalé harmonii s dýcháním (URL4).

Shorei-ryu bylo ovlivněno čínskými měkými (vnitřními) systémy z jižní Číny. 

Větší důraz na použití horních končetin, krátké pěstní techniky, techniky boje na blízko, 

pevná postavení. Kata: Seishan, Seienchin, Saifa, Shisochin, Koshiki Naihanchi, 

Sanseiru, Suparinpei a další (URL4).

První bojový styl v Naha vznikl už dřív a sice u mistra Ason. Byl postaven na kata 

Naihanchi (Tekki) a byl předán dál prostřednictvím Sakiyama, bohužel však 

s posledním mistrem Tomigusuku zanikl. O tomto bojovém umění se nic bližšího neví. 

Od Tomigusku po Higashiona je historie Naha-te neznámá. Dalším známým jménem 

v Naha-te byl Kanryo Higashionna (1853 – 1916). Po té co se vyškolil v Číně, založil 

v Naha školu, ve které poprvé v Okinawě učil měkké bojové umění z Číny. Jeho žákem 

byl Chojun Miyagi, který po dalších studiích v Číně založil Goju-ryu, nejdůležitější 

směr Naha-te (Lind, 1991).
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4.5 Předchůdci Shorei-ryu

4.5.1 Shushiva

Shushiwa je okinawské jméno pro čínského odborníka bojových umění Shoutsu 

Ho, který byl učitelem Kanbun Uechi. Byl to původ stylu Uechi-ryu založeného později 

v Okinawě (URL4).

Asi se narodil v roce 1876 v bohaté rodině z Nanyu. Začal studovat Shaolin jižních 

škol, dále se učil u jiného mistra „tygří, dračí a jestřábí styl (McCarthyho, 1995).

Mimo to se učil technice Dim-mak. Jedná se o negativní stimulaci lidského 

vitálního systému, používají se tlaky a údery na různé nervové body lidského těla, na 

místa krevního oběhu, jejichž účinek se projeví dřív nebo později, a zároveň zrušení 

těchto účinků. Tlakem nebo úderem je narušena funkce vnitřních orgánů, jež se projeví 

po měsících nebo letech (McCarthyho, 1995).

Vitální místa jsou oblasti na těle, jejichž zasažení vyvolá u protivníka velkou bolest 

a neschopnost dále účinně bojovat (Vágner, 2008).

Shou-tsu je označován obyvateli Číny jako „věčná veličina“ nebo jako „Taoista 

z hor Xun“. Lidé říkají, že stále nosil taoistické mnišské roucho. Kromě toho byl

mistrem kaligrafie a malířství (Lind, 1991).

4.5.2 Chatan Yara

Narodil se v Chatan v roce 1741 na Okinawě. Jeho strýc přesvědčil Yarovi rodiče, 

že by se z jejich syna mohl stát velký mistr bojových umění, proto ho nakonec vyslali 

do Číny, kde se stal žákem mistra Wong Chung Yoh. Pod jeho vedením studoval umění 

Chuan-fa, dále uměni s Bo a v umění „čínského motýlího nože“.

Po návratu na okinawu se rozhodl, že bude učit obyvatelé své vesnice bojové 

umění, ale lidé unavení po celodenní práci nevydrželi jeho trénink a brzy neměl koho 

učit.
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I když už nikdy neotevřel žádnou školu, patří Yara k nejvýznamnějším mistrům 

okinawského bojového umění. Byl prvním, který zavedl do bojového umění princip 

vnitřní rovnováhy a byl zakladatelem koncepce vnitřní síly (Ki), kterou po něm šířili 

v Naha-te Higashiona a Miyagi (Lind, 1991).

Zůstaly po něm dvě kata: Chatan Yara no kon a Chatan Yara no sai. Zemřel roku 

1812.

Podle názorů mnohých expertů jsou tato kata jedinečná, protože obsahují pohyby a 

bojové techniky, které na rozdíl od běžných metod okinawského Kobuda dávají při 

rozhodování v boji přednost volné ruce před zbraní (Lind, 1991).

Příběh

Jednoho dne při procházce po pobřeží Okinawy zaslechl výkřik a volání o 

pomoc. Rozběhl se směrem, odkud se zvuky ozývaly. Za písečnou dunou ho překvapil 

pohled na dívku, zápasící se samurajem. Sestoupil tedy dolů a pokusil se klidně oslovit 

samuraje: „Proč nejdeš do čtvrti Aka-sen v Naha? Tam je spousta dívek, které ti 

poslouží. Měl by ses nad sebou zamyslet – samuraj a útočí na bez branou dívku.“ 

Samuraj, aniž pustil dívku, se jen otočil k Yarovi a řekl: „Jestli máš trošku rozumu, 

nebudeš se plést do záležitostí, které se tě netýkají.“ Dívka však využila chviličky 

samurajovy nepozornosti, vysmekla se z jeho sevření a odběhla se schovat za nejbližší 

dunu. Yara se snažil zhodnotit situaci, ve které se ocitl. Na samurajově kimonu si všiml 

znaku rodu Satsuma, prohlédl si i samurajův meč. Uvědomil si nevýhodu svého 

postavení, a zcela instinktivně zakročil vzad a nechal své prázdné ruce volně splývat 

podél těla. Samuraj vytasil meč a vykročil směrem k němu. Yara zatím pouze vyčkával, 

a hlavou mu bleskla myšlenka, že se vlastně teprve nyní, poprvé ve svém životě, ocitl 

ve stavu smrtelného ohrožení. Období bezpečného tréninku náhle skončilo. Nyní šlo o 

život. Yara byl napjatý, a čím víc se samuraj blížil, tím jeho napětí vzrůstalo. V tom se 

mu ale z paměti vynořila mistrova věta: „Dokud mysl není klidná, nejsi schopen se 

soustředit ani bojovat.“ Zhluboka se tedy nadechl, uvolnil ramena a všechny svoje 

zbytečné pocity nechal odplynout. Všechna nervozita byla nejednou pryč. Čas se na 

zlomek sekundy zastavil. V tom samuraj zaútočil. Jeho meč zasvištěl v klasickém seku, 
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ale Yara uskočil dva kroky vzad, zaklekl a opět vyčkával. Když se rozlícený samuraj 

začal brodit směrem k němu, vyrazil zpět na pláž se samurajem v patách. Dívka, která 

vše z bezpečné vzdálenosti sledovala, pojednou zjistila, že se oba bojovníci přesunují 

směrem k ní. Již před tím si všimla, že kousek opodál kotví malá loďka. Nyní tedy 

vyběhla ke člunu, uchopila pádlo a rychle jej hodila Yarovi, který se nacházel již jen 

kousek od ní. V jediném rychlém okamžiku Yara pádlo zachytil a otočil se tváří 

k nepříteli. Samuraj, který ztratil všechny své výhody, se zastavil a zaujal postoj, ve 

kterém držel zbraň oběma rukama vysoko nad hlavou. Yara se proti němu postavil 

s pádlem v rukou stranou od těla v pozici, kdy člověk drží zbraň jednou či oběma 

rukama vysoko nad hlavou v úhlu čtyřiceti pěti stupňů. Na chvíli, která se zdála být 

nekonečná, stáli proti sobě oba muži nehybně jako sochy. V tom samuraj zaútočil. Yara 

bleskově udeřil pádlem na rukojeť samurajova meče a poslal jeho zbraň směrem vzhůru 

k obloze. Ve stejném momentu vyskočil nečekaně vzhůru, jako by předvídal příští 

samurajův úmysl. Byl to nebezpečný pokus o získání výhody, ale zdařil se. Jakmile 

totiž jeho protivník ztratil meč, okamžitě poklekl na jedno koleno a tasil druhý, krátký 

meč. Ale Yara byl nyní ve výhodě. Svou silnější nohu použil ke kopu a zasáhl 

samurajovu hlavu. Ten se zhroutil do písku a zoufale se snažil zvednout se k obraně, ale 

Yara, jenž byl do poslední chvíle pozorný, udeřil pádlem a jedinou ranou rozdrtil 

samuraji lebku. Opodál stojící dívka se nervózně rozhlédla, aby zjistila, zda zápas 

nepozoroval ještě někdo jiný. Jakmile se ujistila, že jsou skutečně sami, vyzvala Yaru, 

aby co nejrychleji samuraje pohřbili. Odtáhli tedy mrtvé tělo z pláže a zahrabali je pod 

skupinou stromů (Kurfürst, 2003).

4.5.3 Ryu Ryuko

Ryu Ryuko – čínsky Woo-lu Chin mistr jižní školy Chuan-fa. Pocházel z čínské 

šlechtické třídy z Foochow v provincii Fukien (URL6).

Po jedné rebelii musel mistr se svou rodinou uprchnout v přestrojení, aby si 

zachránil život. Následně pracoval jako tesař, zedník dokonce jako obchodník. Když už 

byl dost starý, přestal s řemesly, vydělával si na živobytí výrobou a prodejem 
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bambusových košů. V té době mu byl představen Kanryo Higashionna, kterého nakonec 

přijal za svého žáka (URL6).

Mistr Ryu Ryuko byl známý v provincii Fukien jako dobře trénovaný a neobyčejně 

disciplinovaný znalec bojového umění. Byl odborníkem v boji beze zbraně, stejně jako 

v umění dlouhého meče (Chien), širokého meče (Dao) a oštěpu (Chiang). Jeho bojové 

umění se později dostalo prostřednictvím Higashionna do Okinawy a vyvinulo se 

v Naha-te (Lind, 1991).

4.5.4 Kanryo Higashiona

Psaný také jako Higaonna (obr.č. 1) a nazývaný „svatý pěstního úderu“, se narodil 

jako čtvrté dítě 10. 3. 1853, zemřel roku 1915. V 16 letech se začal učit čínské kempo, 

jelikož se učil rychle brzo byl znám jako mistr bojových umění. V listopadu 1874 ( 22 

let) odjel obchodní lodí z Naha do Foochow v Číně. Po nějaké době byl představen 

čínskému mistru Chuanfa Ryu Ryuko, který ho po zkušební době přijal za osobního 

žáka. Přes den pomáhal mistrovi s výrobou a prodejem bambusových košů, a večer ho 

mistr učil. U mistra Ryu Ryuko zůstal 15 let. Když se vrátil do Okinawy otevřel si dojo 

a učil tam své vlastní pojetí vzniklé shrnutím prvků čínského Chuan-fa vnitřních škol a 

starého Tode (URL6).

Přeformoval kata Sanchin, tím že je prováděl sevřenou pěstí, zatímco čínská 

varianta zdůrazňovala otevřenou ruku. Kromě toho změnil až do té doby obvyklou 

metodu soukromého vyučování. Říká se, že Higashionna byl první, kdo zavedl 

skupinové vyučování (Lind, 1991).

Jeho žáci: Yoshimura Chogi, Kyoda Kohatsu, Chojun Miyagi, Gusukuma 

Tsunetaka, Kenwa Mabuni a další.

O mistrovi je známo, že své žáky nejprve učil Unsoku ho (= jedná se o pohyby těla 

přenesením těžiště spolu s technikou), potom 3 až 4 roky kata Sanchin, kvůli fyzické 

kondici žáků, aby zvládli techniku dýchání a variace napětí a uvolnění (URL7).
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5.Goju-ryu

5.1 Chojun Miyagi

Byl otec a zakladatel karate Goju-ryu, narodil se 25. 4. 1888, zemřel 8. 9. 1953. Od 

11 let se učil u mistra Ryuko Aragaki. Ve 14 letech se stal žákem Kanryo Higashionny, 

kterému v tu dobu bylo 49 let, pod jeho vedením cvičil až do mistrovy smrti do roku 

1916 - 15 let. Po té odcestoval do Číny do provincie Foochow, aby tam našel dojo Ryu 

Ryuko, našel jen zničenou budovu (URL6).

Po návratu z Číny strávil Chojun Miyagi (obr.č.2) nějaký čas tím, že studoval kata 

Rokkishu, ze kterých později založil dnes v Goju-ryu známé Tensho. Zakrátko na to 

stanovil základní formy obou kata Gekisai dai ichi a Gekisai dai ni na pevno. Jeho 

nejlepší kousek jsou však Tensho – kata (Lind, 1991).

V roce 1921 uskutečnil v rámci návštěvy japonského císaře na Okinawě ukázku 

Naha-te. Předpovídal rozvoj Naha-te nejen v Japonsku, ale i po celém světě (URL3).

Pro rozšíření založil mistr Miyagi v roce 1926 ve Wakase-cho, Naha-shi, 

karatistický klub, jež se jmenoval Karate Research Club. Cílem toho klubu bylo, 

vyučovat karate z univerzálního pohledu a předávat ho dál žákům. Z tohoto důvodu se 

ve výuce střídali tito mistři: Chojun Miyagi (Naha-te), Choki Motobu (Shorin-ryu), 

Kenwa Mabuni (Shito-ryu) a Chomo Hanashiro (Shuri-te). Vedle tělesných cvičení, 

které se konaly na zahradě, byly v té době součástí i teoretické semináře - Mondo (= 

rozhovor mezi učitelem a žákem, přičemž žák pokládá otázky a mistr odpovídá).

V roce 1927 navštívil Karate Research Club Jigoro Kano, který se v Japonsku 

seznámil s mistrem Funakoshi, a chtěl se podrobně informovat o okinawském karate. 

Od té doby udržoval Sensei Miyagi písemný styk s Kano, který mu později v Japonsku 

pomohl učinit okinawské karate známým. Research Club byl však roku 1929 rozpuštěn, 

protože jeho učitelé se vydali vlastními cestami (Mabuni odešel do Japonska a založil 
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Shito-ryu, které podobně jako výuka v Research Clubu obsahovalo mnohé stylové 

prvky) (Lind, 1991).

U příležitosti korunovace císaře Hirohita v Japonsku, předváděl žák Shizato Jinan 

kata. Po ukázce kata se ho jeden mistr Buda zeptal, k jaké škole bojových umění patří. 

Shizato nedokázal odpovědět, neboť na Okinawě nebylo zvykem dávat školám jméno. 

Po návratu na Okinawu to řekl Miyagimu. Mistr se rozhodl pojmenovat svůj styl podle 

linie čínského Kempa – vznikl název Goju-ryu. V roce 1933 bylo Goju-ryu zapsáno do 

listin butokukai (japonská celostátní instituce pro šíření bojových umění).

Chojun Miyagi odvodil název Goju Ryu z osmi pravidel tradičního čínského 

Kempa uvedeného v knize Bubishi. Tyto pravidla jsou (URL6):

1. Mysl je v jednotě s nebem a zemí.

2. Oběhový rytmus těla je podobný cyklu slunce a měsíce.

3. Způsob nadechování a vydechování je tvrdost a měkkost.

4. Jednej v souladu s okamžikem a změnou.

5. Techniky vyplynou když na ně nemyslíš.

6. Nohy musí postupovat a ustupovat, vzdalovat a přibližovat.

7. Očím neunikne ani nejmenší změna.

8. Uši dobře naslouchají zvukům ze všech stran.

V následujících letech Miyagi utratil část svého majetku, aby cestoval po světě a 

prohloubil své znalosti a dovednosti bojových umění. Strávil 10 měsíců na Hawaii, kam 

byl pozván, aby tam představil a vyučoval karate. V roce 1936 odjel do Číny, kde 

studoval zen-budhizmus a Pa-kua (bojové umění, jehož základem je vyhnutí se a využití 

protivníkovi síly k vlastnímu prospěchu, účinkuje nepřímo a do kruhu).

Ve svém nově vytvořeném systému Go-ju (tvrdě-měkký) ryu, spojil Hishionnovo 

Naha-te a dechové metody zen a taoismu a tím velmi vyvinuté umění výchovy ducha. 

Učil toto umění ve své škole v Naha a kladl velký důraz na vnitřní sílu (Ki). Zavedl 

oficiálně do systému kata Sanchin a Tensho, tak jak se dnes v Goju-ryu cvičí (Lind, 

1991).
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Teprve v roce 1940 dokončil Sensei Miyagi systém svého učení a uzavřel tím zcela 

vývoj Goju-ryu jako samostatného stylu. K tomu uvedl do systému ještě obě kata 

Gekisai dai ichi a Gekisai dai ni, aby se tím „tvrdá-měkká“ škola stala úplnou. Za 

extrémy tvrdého-měkkého směru označil ve svém stylu kata Tensho a Sanchin. V těchto 

letech pobýval Sensei Miyagi střídavě v Japonsku a v Okinawě, kde také vyučoval, 

z čehož vznikly obě důležité školy Goju-ryu. Na Okinawě byl už v této době uznáván 

jako jeden ze schopných mistrů karate (Lind, 1991).

Během druhé světové války přišel Miyagi o svého třetího syna Jun a svého 

nestaršího žáka Shinzo Jinan. Po těchto událostech se stáhl z veřejného života do ústraní 

a nedával žádnou výuku. Po skončení druhé světové války se vrátil zpět na Okinawu, 

usadil se ve městě Ishikawa (URL4).

V roce 1946 obnovil v Okinawě, na žádost mistrů bojových umění, výuku karate. 

Stal se ředitelem Okinawa Civil Association of Physical Education, dále učil na 

policejní škole. Dále založil dojo vedle svého domu. Z učení Miyagiho vznikly dvě 

hlavní linie Goju-ryu, v Japonsku a v Okinawě, které se po mistrově smrti vyvíjely 

samostatně. Nejvýše postavený žák Meitoku Yagi zdědil při desátém výročí Miyagiho 

úmrtí jeho pás (URL2).

V Okinawě je Miyagi Sensei uctíván jako jeden z největších mistrů Karate-do. Lidé 

ho tam nazývají „Bushi Magusuku“, což znamená totéž jako „džentlmen-bojovník“. 

Stále znovu se o něm říká, že v sobě spojil schopnost ve dvou extrémech: k absolutní 

pokoře a nadlidskému výkonu. Nikdy neztratil kontrolu nad sebou samým a nikdy 

svého protivníka v boji nezranil. Měl sílu býka a duši svatého (Lind, 1991).

5.2 Goju-ryu

Je dnes jeden ze čtyř největších japonských systémů karate s okinawským 

původem v Naha-te, založeno Kanryo Higashionnou. Pochází z linie Naha-te 

Waichinzan, druhá linie Naha-te Ason zanikla. Dále byla linie Waichinzan obohacena 

mistrem Miyagim v dnešní Goju-ryu (URL4).
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Za základní kámen systému se považují styly z Chuan-fa z Číny (styl zářícího jara, 

boží ctitelky, bílého jestřába a Tai-chi chuan), kde mistr Kanryo Higashionna studoval. 

Po návratu na Okinawu učil systém, který vznikl syntézou těchto čínských stylů –

Naha-te (URL8).

Celkový aspekt energie dnešních Goju-stylů byl stanoven už za doby Higashionna 

a za Miyagiho se jen nepatrně změnil. Kata, ve kterých se tento aspekt projevuje 

především silným břišním dýcháním (Ibuki), obsahují odhlédnuto do formálního 

vzhledu principy čínského Chi-kung (Lind, 1991).

Naha-te zažilo rozkvět pod vedením mistra Miyagiho, který se v Číně věnoval 

studiu praktik zen a Chuan-fa stylu Pa-kua. Rozpracoval a upravil formy kata Gekisai 

dai ichi a Gekisai dai ni, které jsou mnohem jednodušší a kratší než klasické formy, jsou 

používány k uvedení začátečníků do stylu. Dále vypracoval i dnešní kata Tensho, jehož 

základ je čínská Tao Rokishu z Tang-lang stylu jižních škol (URL8).

Jméno Goju-ryu bylo poprvé mistrem Miyagim použito v roce 1929 po velké 

demonstraci všech bojových umění v Japonsku. Název Goju-ryu pochází z Bubishi 

(čínský dokument neznámého původu, kde je popsáno 8 pravidel pro cvičení bojového 

umění, původ filozofie bojových umění), že „všechno ve vesmíru dýchá tvrdě a měkce“. 

Goju-ryu znamená tvrdý-měkký (URL2).

V roce 1952 bylo založeno sdružení okinawského Goju-ryu, rok na to dne 8. října 

1953 mistr Chojun Miyagi zemřel. Ačkoliv mistr po sobě zanechal mnoho významných 

žáků (viz tab. č. 2), došlo po jeho smrti k rozpadu Goju-ryu, jednalo se o počátek boje 

mezi školami, který trvá dodnes.

Okinawské Goju-ryu se přísně drží směrnic, která vydal pro cvičení karate mistr 

Miyagi. Zápas je z tohoto systému vyloučen, a tím se ocitá v ostrém protikladu 

s tendencemi, které se v Japonsku vyvinuly. (Lind, 1991)

Hlavní body dle Linda (1991):

- Te chikatemani – tento cvičební postup předepisuje, že tradiční kata musí být 

cvičena se zvláštní pozorností a nesmějí být změněna. Mistr Miyagi založil jako 
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uvedení do systému kata tohoto stylu „Fukyu-kata“, která jsou dnes cvičena 

v mnohých variantách i v jiných stylech. Tomu odpovídají Taikyoku-kata 

v Shotokan-ryu.

- Bunkai – použití klasických kata, jak v celku tak i při cvičení jejich jednotlivých 

kombinací a technik s partnerem. Tento druh cvičení se rozšiřuje do všech oblastí 

yakusoku-kumite (odmítající boj).

- Te tochimani – rozšířená forma Bunkai, ve které se volně rozhoduje. Odpovídá 

zhruba Jiyu-ippon-kumite z systému Shotokan.

- Ikukumi – cvičení skutečného boje. Výše postavený se smí jen bránit, aniž by 

odrazil útok, zatímco partner se ho snaží opravdu a s plnou silou zasáhnout.

Dnes existuje mnoho rozruchu kolem tohoto předepsaného tradičního systému 

mistra Miyagiho. Stejně orientovaní se semkli a snaží se prosadit svou vůli 

prostřednictvím silných svazů. Kromě nich existuje v Goju ještě mnoho roztříštěných 

směrů s velmi rozdílnými tendencemi. Miyagi Takachi (syn mistra) např. vyučuje 

v Tokyu styl Goju, ze kterého opět odstranil všechny Shinto principy, které do systému 

přijal jeho otec. Tím se nachází v ostrém protikladu k japonskému Goju-ryu (Gogen 

Yamaguchiho), ve kterém hraje Shinto filozofie důležitou úlohu. V USA, kde má 

japonské Goju-ryu WUKO velký vliv, se vyskytují nejednosti v otázce, jestli zápas 

nebo nikoli. Sami Yamagichiho synové, kteří dnes samostatně vyučují, jdou rozdílnými 

cestami. Charakteristiky typické pro Goju-ryu jsou stejné jako pro Higashionnovo 

Naha-te. Používají se stabilní a silové (Sanchin dachi), ale také pružné a pohyblivé 

postoje (Nekoashi dachi). Nožní techniky se směřují jen zřídka výš než do podbřišku. 

Pažní techniky, které pocházejí vždy ze stylů jižní Číny (ctitelka boží a bílý jeřáb), se 

skládají většinou z kulatých odzbrojených pohybů (Mawashi uke) a jsou velmi 

spřízněné s Čínským Wing-chun. Všechny pohyby jsou provázeny zvučným dýcháním 

bránicí (ibuki), které způsobuje, že tělo může odolat i těžkým útočným technikám beze 

škod. Mistr Miyagi zahrnul i mnohé metody indické jogy. Klíčová postavení stylu jsou 

Sanchin dachi, Shiko dachi a Nekoashi dachi. Každý naplňuje jednotlivý smysl, jak 

vzhledem k terapeutickému tak i mechanickému zřeteli: Shiko dachi směřuje na práci 



35

boků v otevření, Sanchin dachi v zavření (uvolnění a napětí). Střídání obou vede 

dosažení dobré rovnováhy a postoje a umožňuje i přesto měkké pohyby. Nekoashi dachi 

se často používá jako mezipostavení pro rychlé a mrštné pohyby těla (Lind, 1991).

Miyagiho následovníci na Okinawě: Seiko Higa, Eiichi Miyazato.

5.3 Goju-ryu kata

Jak uvádi Lind (1991):

1. Gekisai dai ichi – základní techniky obrany a útoku na velkou vzdálenost 

(Chojun Miyagi)

2. Gekisai dai ni – základní techniky obrany a útoku na krátkou vzdálenost (Chojun 

Miyagi)

Následující kata pocházejí od mistra Higashionna, a sice z doby jeho cesty do Číny. 

Naučil se je od Juhachira Kanken (styl 18 budhů)

3. Sanchin - ruka- korektní forma pěstního úderu, pohyb vpřed, postavení, hluboké 

dýchání, napětí svalů, Ki

4. Saisan, Suparinpei – silová kata (Go kata), použití technik Atemi

Ostatní kata přivezl Higashiona z Číny, pocházejí z velké části z „Hakutsuru Ken“ 

(styl bílého jestřába), byly však v Naha-te do určité míry pozměněny.

5. Tensho – ruka – použití otevřené ruky, krátké dýchání a uvolnění svalů

6. Saifa – obranné a protiúderové techniky jednou rukou

7. Sanseru – obranné a protiúderové techniky oběma rukama

8. Seienchin, Shisochin, Seipai, Kururunfa – pružná kata (Ju kata), obsahují pět 

technik volnou rukou, těchto pět technik je: Atemi techniky, kloubní páka, vrhy, 

držící chvaty a znehybňovací techniky
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6. Rozšíření karate 

6.1 Japonsko

Japonská bojová umění se dělí na budjutsu, vojenské techniky v pravém slova 

smyslu, a na budo, výchovné disciplíny, které vznikly s cílem zachovat některé hodnoty 

obsažené ve výcviku budo (Kříž,2009).

Budo tak vzniklo z budjutsu tím, že se do něho včlenil pokrokový humanistický 

duch. Odbourala se také výlučnost bojových umění, protože budo byla přístupna 

komukoli (v kontrastu k budjutsu dříve dostupnému pouze stavu samurajů). Vývoj 

budjutsu trval řadu století a jednotlivá umění byla poměrně hluboce rozpracována. 

Pokud se i karate mělo v Japonsku rozšířit, bylo nutné přiblížit se tomuto dědictví a 

převzít z něj řadu pozitivních kvalit. Za všechny lze jmenovat alespoň etiketu, úbor 

k provozování, názvosloví atd. Podstatným rysem bylo rozšíření názvu z karate na 

karatedo, čímž se přiblížilo takovým bojovým umění, jako bylo již existující kendo

(„cesta meče“), judo („jemná cesta“), kjudo („cesta luku“) a jiná. Důležitější však bylo, 

aby se karatedo s těmito uměními shodovalo i svou podstatou. Sám znak do vyjadřuje 

cestu ke zdokonalování jedince a je totožný s čínským termínem tao. Ozančuje snahu 

každého, kdo následuje cestu, být neustále lepší než dříve, a to po stránce technické, 

morální i sociální. Znamená to nejen všestranně se rozvíjet, ale také usilovat o 

sjednocení těla a ducha za účelem koordinované akce. Změna termínu z karate na 

kartedo však nenastala okamžitě. Tento termín byl poprvé použit v roce 1929 v dojo 

univerzity Keio, ačkoliv obecněji byl přijat až kolem roku 1934. Přes určitou kritiku 

některých mistrů z Okinawy nakonec všichni tento termín přijali a začali jej používat

(Fojtík, 2001).

Karatedo bylo jedinou výjimkou ze zákazu bojových umění po druhé světové 

válce. Mnoho okupujících příslušníků amerických jednotek se v Japonsku dostávali 

s karatedo do kontaktu, nebylo výjimkou, že získali i mistrovské stupně. Po návratu do 

vlasti začali toto bojové umění vyučovat (URL3).
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6.2 USA a další svět

První záznam karate učitele cestující do USA bylo, když Kentsu Yabu jel do Los 

Angeles na pozvání svého syna. Je nejasné, zda Yabu učil nebo předváděl nějaké 

ukázky v této době. Avšak Yabu se vrátil zpět po 7 letech a převáděl zde na základní 

škole v tzv. malém Tokiu. Na své cestě zpět na Okinawu se zastavil na Havaji, kde 

pobyl jen krátký čas. V roce 1934 Yokokujihosha (tisková agentura) pozvala Miyagiho, 

aby přijel a předvedl ukázky na Havaji. V roce 1939 se Miyagi vrátil na Havaj a učil 

zde několik let. Po 2. Světové válce v roce 1953 (červen) USAF pozvaly japonské 

mistry bojového umění, aby předvedli ukázky ve státech. Přijeli tri karatisté, a to:Isao 

Obata, Toshio Watanabe a Hidetaka Nishiyama. Tři měsíce zde pobývali a předváděli 

ukázky. Tsutomu Oshima později emigroval do USA. V roce 1955 se usadil v Kalifornii 

a začal vyučovat. Byl to první zaznamenaný případ výuky karate v USA. Dále to pak 

byli učitelé: Masami Tsuruoka (1957, Kanada, Toronto), Yoshiaki Ajari (1957, San 

Francisco), Hirokazu Kanazawa (1960, Havaj), Teruyuki Okazaki (1960, Philadelphie), 

Tekayuki Mikami (1960, Louisiana, Metairie), Hidetaka Nishiyama (1961, Los 

Angeles), Seijiro Koyama (1965, Arizona), Katsuya Kisaka (1965, Trenton) (Gyuris, 

2003).

V roce 1965 byla založena Evropská unie karate (EKU) i Evropská organizace 

karate (AEKF). O dva roky později (v roce 1967) se konalo 1. Mistrovství Evropy 

v karate. Celosvětová unie organizací karate (WUKO) vznikla roku 1970. V roce 1993 

pak došlo v Alžíru, na základě doporučení Mezinárodního olympijského výboru (IOC), 

spojení WUKO a ITKF (Mezinárodní organizace karate) k vytvoření nové organizace 

WKF (World Karate Federation – Světová organizace karate). Důvodem byla 

skutečnost, že karatedó mohlo usilovat o zařazení do programu olympijských her pouze 

za předpokladu, že bude mít jednotnou řídící organizaci (Fojtík, 2001).
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6.3 Karate v Československu

Již v roce 1952 začali mistři Ju Jitsu Ing. Veselý a Ing. Špička používat některé 

prvky z karate ve svém kroužku sebeobrany. V roce 1960 v knize pana A. A. Lebedy -

Základy judo se píše také o Atemi-waza (úderové technice). Je to jedna ze základních 

technik judo, které se nesmí používat ve sportovním zápase judo. Používá se výhradně v 

sebeobraně. Sportovně je těchto prvků užíváno v karate. To je první zmínka o karate 

jako sportovní disciplíně. V roce 1962 proběhl první kurs karate, který byl zahájen v 

oddílu judo v TJ Slovan Čs. Státní film Praha. První oddíl karate vznikl na stejném 

místě a své zázemí našel v tělocvičně školy na Zatlance v Praze 5. Zde se vyškolili 

první instruktoři karate. Roku 1963 se Ing. Jindřich Novák a Ing. Ivan Špička zasadili o 

založení tzv. subkomise pro přidružené sporty při sekci judo v Praze. Do subkomise 

patřilo např. karate, aikido, sebeobrana a jiné. Průkopníci Ing. Jindřich Novák a Ing. 

Ivan Špička postupně vydali několik publikací, příruček, psali do denního tisku. Také 

organizovali první náborové kurzy karate. Tito pánové se zasloužili o první výcvik 

karate, který vedl k dalšímu rozvoji karate jako sportovní disciplíny na našem území.

Evropská unie karate (1965), která mezi sebe sdružuje část svazů karate některých států 

západní Evropy. Díky současné politické situace ČSSR není členem. Roku 1966 jsou 

vydána první skripta s názvem Karate. Autoři jsou pánové J. Novák & I. Špička. V 

nakladatelství Olympia v roce 1969 vychází první brožura s názvem Karate. Autory 

jsou opět pánové Jindřich Novák a Ivan Špička. Kvůli velkému zájmu o karate v ČSSR 

bylo v následujícím zařazeno do tělovýchovného systému ČSTV. V dubnu byla 

ustavena Komise karate Československého svazu judo České tělovýchovné organizace. 

V říjnu je schválená koncepce rozvoje karate a oficiální školou se stal styl Shotokan. 

František a Miloslav Kolářové spolu s profesorem Vladimírem Belfínem zakládají 

největší oddíl karate – TJ Slavia FEL Praha. Mezi další členy patří např. Jiří Fuchs, Jiří 

Tvrdík, Ivan Vlček, Josef Zvěřina (URL9).

Od 1. ledna 1971 platí nový zkušební řád. V historii karate v ČR – po vytvoření 

základny karate ve Slávii FEL Praha – dalším stupněm rozvoje bylo vyškolení 

instruktorů karate, kteří zajišťovali jeho další šíření po celém území. Jsou vyškolení 

první instruktoři karate: František Čurda, Januš Gruzdz, Ing. František Kolář, Ing. 
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Miloslav Kolář, Ing. Jindřich Novák, Pavel Král, Jiří Tvrdík, Miroslav Wohlštát, Josef 

Zvěřina. Do čela české Komise karate se v roce 1972 dostává Ing. Milan Šimon, 

vynikající organizátor. Jeho hlavní činností bylo pořádání školení, seminářů a soutěží, 

další rozvoj karate v krajích a zajišťování financí. Díky vynikajících organizačních 

schopností je zajištěna výroba kimon, chráničů a odznaků. V karate nastává nevídaný 

rozmach i mimo Prahu. Bylo registrováno 11 oddílů karate, cca 400 členů, 115 

technických stupňů. Ke konci října proběhlo soustředění českých karatistů v 

Klánovicích, které bylo vedené zahraničními instruktory. V tomto roce, proběhlo 2. 

prosince I. turnaj v sestavách Kata-Shiai. Roku 1973 bylo registrováno 14 oddílů karate, 

cca 800 členů, 292 technických stupňů, 11 zkušební komisařů. V tomto roce byli 

karatisté poprvé zastoupeni ve federálním, v národním a v krajských tělovýchovných 

orgánech (svazech judo). Tím pádem bylo zahájeno vytváření krajských orgánů, komisí 

karate a současně byl tak vytvořen základ pro vytvoření federálního orgánu karate (se 

zahájením spolupráce se slovenskými karatisty) s následnou změnou názvu svazu na 

Svaz judo a karate v následujícím roce. V květnu se koná konference krajských svazů 

judo, za účasti delegátů karate. V září je pořádána konference Svazu judo České 

tělovýchovné organizace, účast delegátů karate. V říjnu se koná konference 

Československého svazu judo opět za účasti delegátů karate. Od roku 1974 se koná 

každý rok Mistrovství ČSR jednotlivců – formou jednorázového turnaje. Mistrovství 

ČSR družstev – Národní liga karate je jako dlouhodobá soutěž. Kromě mistrovských 

turnajů, jsou pořádány soutěže k významným událostem. Tyto výsledky provedena jsou 

postupně započítána do celoroční soutěže jednotlivců Velké ceny ČSR. Byla změna 

názvu svazu na Svaz judo a karate. Byla přijata směrnice pro udělování výkonnostních 

tříd v karate a obecná část zkušebního řádu. Koncem roku počet karatistů stoupl na 

1000 členů. V tomto roce byl ustanoven první celorepublikový orgán karate, který byl 

rozhodujícím faktorem pro další rozvoj karate v celé ČSSR. Dne 20. listopadu za 

spolupráce se slovenskou protistranou tak vznikla „federální komise karate“. Komise 

KARATE Československého svazu JUDO a KARATE, jejíž členové byli: Ing. 

Vladimír Kopinič (předseda), Ing. Milan Šimon (místopředseda), Ing. Ladislav 

Klementis (tajemník), Jaroslav Kulhavý (sportovně-technický úsek), Ivan Vlček

(mezinárodní pracovník), František Šebej (učebně-metodický úsek), Ing. Josef 
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Šimkovič (politicko-výchovný a disciplinární úsek). V tělocvičně na Strahově, se 

pořádala první ročník poháru Shotokan 1975, pořádá ho TJ Slávia FEL Praha. Turnaje 

se účastnilo 43 závodníků z celé republiky (URL10).

Seznam oddílů karate v ČSSR (URL10):

ČSR:

Slávia FEL Praha, Rudá hvězda Praha, Uhelné sklady Praha, Baník Praha, Tatra 

Smíchov Praha, Slavoj Stará Boleslav, Lokomotiva Žatec, Stadión KDPM Ústí nad 

Labem, Slávia VŠPF Ústí nad Labem, Sokol Rochlice Liberec, Rudá hvězda 

Litoměřice, MEZ Mohelnice, Sokol Skvrňany Plzeň, Rudá hvězda Plzeň, Prazdroj 

Plzeň, Stadión KDPM České Budějovice, Karate České Budějovice, Baník Důl 

Gottwald Horní Suchá, Rudá hvězda Olomouc, Stavební podnik Brno, Dukla VAAZ 

Brno.

SSR:

Slávia Ekonóm Bratislava, Slávia SVST Bratislava, Slávia Medik Bratislava, 

Slávia Prírodovedec Bratislava, Slávia Filozof Bratislava, Lokomotiva Bratislava, BAZ 

Bratislava, Rapid Bratislava, Slovan Starý Háj Bratislava, Karpatija Bratislava, 

Lokomotiva Topoľčany, Slávia VŠP Nitra, Záhoran Senica nad Myjavou, Slávia 

Ekonóm Trenčín, Duslo Šala, Slávia VŠLT Zvolen, Lokomotiva Bučina Zvolen, Strojár 

SPŠSD Zvolen, ZSNP Žiar nad Hronom, Smrečina Banská Bystrica, ZŠT Lučenec, 

Dukla Žilina, Slávia Čadca, Slovan Solivar Prešov, VSŽ Košice, Slávia VŠV Kočice.

V roce 1975 zavedeny nové průkazy karate. V tomto roce byly poprvé uspořádány 

krajské přebory, které sloužily jako základ postupového klíče až na mistrovství ČSSR. 

Od tohoto roku se konaly každý rok. Začátkem prosince se v Praze uskutečnilo první 

Mistrovství ČSSR v karate – ve váhových kategoriích. 8. listopadu proběhl první ročník 

Velké ceny Ústí nad Labem, který se stal tradiční soutěží uspořádanou každým rokem.

V roce 1976 se v Klánovicích uskutečnilo první školení rozhodčích II. třídy a první 

školení trenérů II. třídy. Jedni z prvních trenérů II. třídy v karate byl K. Kočička, J. 

Fuchs, J. Kulhavý, J. Pytlík, J. Tvrdík, P. Dočekal, P. Skovajsa, S. Rachmy, I. Vlček, J. 

Zvěřina. Vycházejí ZPRÁVY KARATE. Mezi tradiční soutěže se zapsal také Moravský 
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pohár v Havířově. Další prestižní závody byly tzv. Velké ceny (České Budějovice, 

Praha, Brno, Ústí nad Labem) 13. listopadu se ve sportovní hale Slavie IPS koná II. 

ročník - Pohár Bohemia v karate. Roku 1977se soutěže rozdělily na postupové a 

nepostupové. Mezi postupové se řadily Krajské přebory, Přebor ČR a následně 

mistrovství ČSSR konané v Praze ve dnech 10 a 11. prosince. Mezi nepostupové 

soutěže se zařadily Národní liga karate, Velké ceny (Praha, Brno, Ústí nad Labem), II. 

ročník Moravského poháru (Havířov), Velká cena Bratislavy a III. ročník o pohár 

Bohemia. Od následujícího roku tedy 1978 se již ustálil a byl nastartován fungující

systém. Patří sem školení a doškolování trenérů a rozhodčích různých tříd. Pořádání 

soutěží od oddílových přeborů až po Mistrovství ČSSR. A mnoho nepostupových 

soutěží jednotlivců a i družstev. Za zmínku stojí mistrovství ČSSR konané v Bratislavě 

19. prosince. Byla podána přihláška na vstup do Evropské unie karate. V roce 1979 se 

stal předsedou národní karatistické komise Ing. Jiří Tvrdík. Roku 1983 došlo 

k rozdělení Svazu judo a karate a vznikl tak samostatný Svaz karate. Na XIII. 

Československé universiádě v Liberci (1985) bylo prezentováno karate (URL10).

Roku 1991 se datuje vznik České Unie Shotokan. Na Slovensku se upořádal již 15. 

ročník Velké ceny. Roku 1992 na pozvání přicestoval mistr Leo Lipinski, prezident 

Goju Ryu Karate Do Seiwakai z Velké Británie. Pod jeho vedením proběhly dva 

semináře v Bratislavě a Nitře. Bratislava také hostila „Kanadské Tornádo“. Kanadský 

rodák Jean Frenette, v rámci přehlídku Budo Gala 1992 pro zájemce připravil seminář 

karate San Ku Do. 7. až 9. května 1993 hostila Praha - 28. ročník mistrovství Evropy. 

Od tohoto roku začal spolupracovat mistr Hideo Ochi se svazem karate. V roce 1994 na 

konaný seminář souborného cvičení kata, přicestoval na pozvání na Slovensko – italský 

mistr Mirio Mannini. Koná se jubilejní 20. ročník – BOHEMIA CUP v karate. 22. 

ročník ME juniorů a kadetu se uskutečnil začátkem února v Bratislavě. MUDr. Martin 

Čulen se stal členem řídícího výboru světové federace karate (FMK). V tomto roce byl 

založen Český Svaz Goju Ryu (ČSKGr). Světová organizace WSKA (World Shotokan 

Karate Association) roku 1995 přijala ČR za svého řádného člena. V tomto roce byl 

založen Český svaz karate JKA. V následujícím roce přicestoval na seminář zaměřený 

na zápas – kumite, Antonio Oliva Seba. V roce 1997 do Bratislavy přicestoval člen 

technické komise WKF – Minobu Miki. Do České republiky přicestoval Ken Johnson 
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(5. Dan) – 6x mistr Evropy v Kumite a vítěz turnaje Japanese Open Kumite. Následující 

rok byl proveden průzkum, kde bylo zjištěno, že se do tohoto roku (1998) věnovalo 

bojovým uměním kolem 70.000 mladých lidí. Z toho přibližně 25.000 bylo karatistů. 

Jihomoravská metropole Brno hostilo nejen MČR v Goju ryu karate, ale také ME 

mládeže. Do Brna také přijíždí z Kalifornie shihan Kenneth Funakoshi (8. Dan), který 

ČR v minulosti již dvakrát navštívil. V roce 1999 Mladá Boleslav hostila MČR Shikon 

Budokai. V Praze se uskutečnil seminář v Kyokushinkai karate. Do Brna přijíždí mistr 

Hidetaka Nishiyama (9. Dan), přímý žák Gichina Funakoshiho. Praha se v roce 2001 

stala pořádajícím městem mistrovství světa (WSKA), na šampionát přijelo 260 

závodníků z 19 států. 36. V tomto roce vznikla ČAOGK (Česka Asociace Okinawan 

Goju ryu Karate-do). V únoru 2002 přijel do ČR shihan Hideo Ochi. Jeho návštěvy 

vždy na začátku roku se staly tradice karate JKA. Dle průzkumu karate JKA v roce 

2001 praktikovalo přibližně 5.700 členů. Ve dnech 22. -24. října se v Bratislavě konal 

seminář s mistry Goju Ryu. Na pozvání přijel Shuji Tasaki (8. Dan), Seiji Fujiwari (8. 

Dan) a mistr Leo Lipinski (7. Dan). V roce 2003 se konal již 8. ročník Gichin Cup. 

Uskutečnil se seminář Shorin Ryu karate, který vedl mistr Oscar Higa (8. Dan). V roce 

2004 si 100 delegátů Českého Svazu Karate ze 190 klubů, zvolili nového prezidenta 

ČSKe. Do čela byl zvolen Ing. Jiří Boček. Na pozvání přicestoval mistr Oscar Higa (9. 

Dan) Shorin-Ryu Karate Do Kyudokan. Do České Lípy zavítal shihan Kenneth 

Funakoshi (9. Dan). ČOKK (Česká Organizace Kyokushinkai Karate) uspořádala 

seminář pod vedením zahraničních mistrů – Katsuhito Gorai (5. Dan) a Hitoshi Kiyama 

(3. Dan). Strakonice se stali centrem setkání všech příznivců světové organizace SKIF

(Shotokan Karate-do International Federation). Skoro 300 účastníků se mohlo při 

cvičení setkat s legendou karate – Kancho Hirokazu Kanazawa (10. Dan). Mistrovství 

Evropy zavítalo do Prahy, tentokrát sportovní podnik řídila organizace tradičního karate 

Fudokan-Shotokan. V roce 2005 proběhlo v Jablonci nad Nisou školení kumite -

reprezentace ČSKe. Celou stáž vedl mistr Antonio Oliva Seba ze Španělska. Historicky 

první seminář Wado ryu karate se uskutečnil pod vedením mistra Antony Heapa (7. 

Dan). Do Strakonic přijel na pozvání již po druhé na mezinárodní seminář organizace 

SKIF Kancho Kanazawa a jeho syn Nobuaki Kanazawa (5. Dan). Při návštěvě Japonska 
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v roce 2007 obdržel prezident republiky Václav Klaus čestný titul 8. Dan v karate, který 

mu předal Kancho Hirokazu Kanazawa (URL11).
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6.4 Goju-ryu v Československu

Karate Goju ryu se na území bývalého Československa dostalo díky několika 

karatistům, které na Slovensku v Bratislavě vedl od roku 1971 mistr Takeji Ogawa. 

Obrovský rozmach Goju ryu na Slovensku znamenal i jeho počátky v České republice, 

kdy studenti nebo vojáci ze Slovenska pobývající dočasně v ČR založili oddíly Goju ryu 

nejdříve u vojenských útvarů, popř. Vysokých školách a následně samostatné i když 

malé sportovní kluby. Iniciativou Ing. Jiřího Bočka se tyto regionální kluby seskupily 

do Českého svazu Goju ryu založeného v roce 1994. Z několika málo malých klubů se 

náročnou prací, vedením trenérů těchto klubů a postupným udělováním stupňů 

technické vyspělosti stal v současnosti svaz o 18 oddílech a 2000 členech. Český svaz 

Goju ryu (ČSGr) je řádným členem České unie bojových umění. V Evropě je ČSGr 

začleněn do E.G.K.F. (European Goju ryu Karate Do Federation), která sestává z 25 

států. Předsednictvo - E.G.K.F.: Nöpel Fritz, 7. Dan (president) – Německo, Oliveira 

Umberto, 5. Dan (vicepresident) – Portugalsko, Henkens Josef, 5. Dan (generální 

sekretář) – Belgie, Boček Jiří, 4. Dan (dozorčí rada) – ČR, Kellner Erhard, 4. Dan

(dozorčí rada) - Rakousko (URL5).
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7. Porovnání tradičního pojetí a sportovního karate

Úloha karate v moderní době je mnohostranná. Jako praktický prostředek 

sebeobrany se široce vyučuje v soukromých klubech a v Japonsku je součástí 

tréninkového programu pro policisty a členy ozbrojených sil. Velký počet vysokých 

škol nyní začleňuje karate do svých programů tělesné výchovy a jeho techniky se také 

učí vrůstající počet žen. V Japonsku a všude ve světě však karate získává velkou 

popularitu jako soutěžní sport, který zdůrazňuje mentální kázeň stejně tak, jako fyzické 

schopnosti. To, co bylo původně vytvořeno na Dálném východě jako bojové umění, pak 

přežilo změny odehrávající se staletí, aby se stalo nejen vysoce účinným prostředkem 

sebeobrany beze zbraně, ale také vzrušujícím, vyzívajícím sportem, uspokojujícím 

nadšence v celém světě (Nakajama, 1986).

7.1 Tradiční karate

Jak uvádí Česká unie tradičního karate, je tradiční karate je staré bojové umění 

beze zbraně, které sloužilo jako účinná sebeobrana v Japonsku v dobách, kdy boj o svůj 

život byl každodenní realitou a nošení zbraní bylo zakázáno. Při správném studiu 

principu karate jsou jeho studenti schopni využít maximálně možnosti svého těla a 

vytvořit tak silnou a účinnou techniku, kterou při správném načasování a umístění 

zneškodní soupeře. Tradiční karate je velmi vysokou naukou boje jako cesty vnitřního 

sebepoznávání. Jejím úkolem je přinést cvičencům klid, životní radost a sebedůvěru v 

jejich běžném životě, a to na všech rovinách. Vynikat v tělocvičně a přitom v běžném 

životě bezradně propadat depresím, stresům, nesnášenlivosti a nepozornosti znamená 

míjet pravý smysl učení. Tradiční karate nechce ukázat, kdo je lepší a kdo horší, ale to, 

že cvičit mohou opravdu všichni. Cvičit neznamená pěstovat agresivitu ani vlastní ego, 

bojové umění je umění zdvořilosti, zdvořilosti k sobě samému, ke svým možnostem, k 

těm i k tomu, co nás obklopuje. Tradiční karate je metoda dávající nám možnost 

ovlivnit celý svůj život, vnímat své pokroky skrze každodennost, není to forma, kterou 

si na sebe můžete obléknout a později ji odložit v šatně vašeho Dojo. Technika 
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tradičního karate je založena na používání těla jako celku (synchronizace dechu, 

kontrakce a uvolnění svalů, dynamiky těla), raději než spoléhání se na sílu svalů rukou a 

nohou. V aplikaci je důležitá strategie a načasování, zkombinovány se silnou myšlenkou 

a odhodláním bojovat - bojovým duchem. Při tréninku se učíte spíše využívat volného 

místa v soupeřově akci, než odporovat jeho síle. Cvičenec rozvíjí sebedůvěru, stabilní 

emoce a jasné rozhodování tak, že tělo bude reagovat přirozeně na jakýkoliv podnět -

útok. Cvičení tradičního karate nevyžaduje žádné extrémní fyzické nároky ani 

příslušnost k nějaké filosofické, náboženské, majetkové či politické skupině. Samotná 

podstata reality stojí mimo vlastnictví jakékoliv organizace, skupiny či sekty, a je proto 

na zodpovědnosti každé lidské bytosti, jak řídí svůj život. Cvičit může každý, kdo má 

čas a chuť. Každý si volí, jak často bude chodit a kolik úsilí a srdce vloží do cvičení. Ať 

už je to tvůj hluboký zájem, sebeobrana anebo jen potřeba fyzického pohybu a relaxace 

po náročné práci, co tě přivedlo ke cvičení, vše má svoji hodnotu. Využijeme-li 

nástrojů, které tradiční karate nabízí, velikost útočníka se stává do určité míry relativní. 

Karate se proto může věnovat každý, bez ohledu na pohlaví, věk a fyzické 

schopnosti. Tradiční karate vyžaduje tvrdý a dlouhý trénink. Neexistují krátké a snadné 

cesty (URL12).

7.2 Sportovní karate

Podle Jakhel (1992) je technicko-taktický cíl karate jako sportu je způsobilost pro 

účast ve sportovních soutěžích. Jedná se o srovnání pohotovosti k boji, přičemž se 

protivníci vzájemně šetří. Z toho vyplývá, že soubor bojových technik a taktik, který 

máme k dispozici, ve sportovním zápase v karate je mnohem omezenější a zároveň více 

specializovaný, než v opravdovém zápase. Je známo, že všeobsahující definice sportu 

způsobuje potíže. Kde se stačí opřít o zjištění, že jako sport lze označit pravidelné, na 

výkon zaměřené, tělesné cvičení, které je společensky zavedené a všeobecně řízené a 

v nejširším smyslu má tyto znaky:

- Prvek připravenosti k soutěži, t. j. snaha o srovnání sil a dovednosti

- Úsilí o měřitelné a co nejlepší výsledky
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- Úsilí ekonomizaci a racionalizaci námahy s cílem co největšího zdokonalení

- Úsilí o objevení nových cest a možností pro dosažení tohoto cíle

- Úsilí o všeobecné zlepšení a připravenost těla s ohledem na dovednost, rychlost, sílu 

a vytrvalost

- Úsilí o zachování zdraví

- Úsilí o upevnění kladných charakterových vlastností, sebevědomí a osobní 

celistvost

Karate jako jedno z mnohých válečných umění historického původu – všimněme 

výstižného anglického výrazu martial Arts (válečné umění) – mohlo dosáhnout své 

dnešní popularity a rozšíření jen na základě určitého stupně zesportovnění. Ve válce 

nebo ve vážných případech, kdy jde o život a smrt, je způsob boje podstatně jiný, než 

boj ve sportovním zápase. Sportovní zápas probíhá zásadně takovým způsobem, aby 

zůstalo zachováno fyzické a psychické zdraví obou účastníků.
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8. Závěr

Tato bakalářská práce vznikla na základě studia písemných materiálů, filmových 

dokumentů a internetových zdrojů. Nastiňuje různá, stará bojová umění, která vznikala 

za obdobných situací na kontinentech jako Afrika, Evropa, Severní a Jižní Amerika, 

Austrálie a Asie.

Hlavním cílem bylo popsat vývoj karate Goju-ryu, které vzniklo na Okinawě, jež je 

součástí skupiny japonských ostrovů v Tichém oceánu - souostroví Ryu-kyu. Práce 

popisuje nelehkou historii na Okinawě, díky které mohli vzniknout dva první systémy 

sebeobrany: Tode – převážně provozován šlechtou a Ryukyu Kobudo – používana a 

rozvíjena zemědělci a rybáři, kdy jako zbraně sloužily pracovní nástroje. Tode a 

Kobudo ještě neznaly čínské metody dýchání, řízení energie a duševní kontroly. 

Postupem času se z Tode a čínského Chuan-fa (umění šaolinských mnichů) vyvinulo 

Okinawa-te. Toto bojové umění, jež znalo efektivní smrtelné techniky, se stalo 

nástrojem proti japonským utlačovatelům. Během této doby došlo k vytvoření tří 

vedoucích škol, pojmenovaných podle měst, kde vznikly: Shu-ri-te, Naha-te a Tomari-

te. Styly Shu-ri-te a Tomari-te se označovaly jako Shorin-ryu. Styl Naha-te se nazýval 

Shorei-ryu. Styl Shorei-ryu se vyznačoval svými pevnými postoji zakotvenými na zemi 

a technikou dýchání Ibuki a Nogare. Mezi předchůdce stylu Shorei-ryu patří: Shushiva, 

jeho čínské jméno bylo Shoutsu Ho – čínský odborník bojových umění, Chatan Yara, 

Ryu Ryuko – čínsky Woo-lu Chin mistr jižní školy Chuan-fa, Kanryo Higashiona, 

psaný také jako Higaonna. Za dob Higaonny už byl stanoven celkový aspekt Goju-stylů, 

hlavně dechových kata.

Karate Goju-ryu založil Chojun Miyagi, žák Kanryo Higashiony. Přidal do systému 

dvě kata, aby byl systém kompletní.

V práci je dále popsáno rozšíření karate do Světa. Popisuje začátky karate (i Goju-

ryu) v bývalém Československu. Nakonec je porovnáno tradiční pojetí a sportovní 

karate.
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Karate není jen o cvičení, ale je to i způsob života, jež nás učí trpělivosti, pokoře, 

skromnosti a mnoho dalších věcí, které pomáhají utvářet naši osobnost.
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10. Přílohy

Obr. č. 1: Kanryo Higashionna
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Obr. č. 2: Miyagi Chojun

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Miyagi_Chojun.jpg
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Tab. č.1: Tabulka Shorei-ryu 

Tabulka SHOREI - RYU Ryu Ryuko

(Wo Lu - Chin)

Ason Waichinzan

(A Tsouen - Kia) (Wai Kin - Tsan)

Tomoyose Shimabukuru Uemonden

Gushi Kuwae

Sakiyama Aragaki Ryuko

Nagahama Seiko

Gushi

Tomigusuku Senaha

Higa

KANRYO HIGASHIONNA

NAHA - TE

Kyoda Kohatsu

Gusukuma Tsunetaka

Shiroma Tsunetaka

TOON - RYU Kenwa Mabuni

Ura Soki

CHOJUN MIYAGI

Yamaguchi Meitoku Yagi

Izumigawa Seiko Higa

Ei´ichi Miyazato

GOJU JAPAN GOJU OKINAWA

Kenei Mabuni
SHITO - RYU Kenzo Mabuni

Chojiro Tani

Teruo Hayashi
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Tab. č. 2: Miyagi Chojun

Tabulka 
MIYAGI CHOJUN

  Higashionna Kanryo

MIYAGI CHOJUN

(1888 - 1953)
Higa Seiko Yagi Meitoku

Takamine 
Choboku Madambashi Keiyo

Senaha 
Shigetoshi

Fukichi Seiko Tamaki Yusei
Kuniyoshi 

Seisho

Tamaki Juei Sakiyama Tatsunori
Horikawa 
Kyosho

Toguchi Seikichi Najo Kiju Yagi Meitatsu

Higa Seikichi Tamaki Kogyu
Shinjo 

Masanobu

Tamaki Ushun Nakaima Genkai
Kanei 

Katsuyoshi
Yohena 

Tomoshige Furugen Shunshin

Taira Hoshu Tomoyose Kiei
Gogen 
Yamaguchi

Ishimine Choshin Miyazato Eiko

Nakazone Seiyu Yagi Kamaree
GOJUKAI 

JAPAN

Izumigawa Kanki Uehara Yukinori

Kina Seiko Aragaki Shuichi

Kyuna Choju Yogi Jutsue

Watariguchi Arema

Kina Seiko Miyazato Eiichi Miyagi Anichi Iha Koshin

Aguni Seiki Uehara Ko Morio Higaonna Iha Koshun

Maeda Kosei Iha Koshin Wakagawa Kosei

Sh. Tsunenori Kinjo Seikichi Kaneshiro Kenji

Itokazu Shoto Aragaki Ryosei Matayoshi M.

Shinjo Seian Teruya Koei

Akamine Eiko Iribe Shinichi

Teruya Minei Nanko
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Slovník cizích slov

Atemi-waza - úderové techniky v Judu, není cílem protivníka vyřadit, pouze navolnění 

soupeře, aby byl povolnější k dalším technikám

Bubishi – kniha, jež je zdrojem mnohých bojových umění(kung-fu, karate, kobudo a 

mnoho dalších)

Budo – cesta válečníka, soustavné, všestranné zdokonalování cvičenců

Butokukai – japonská organizace založená 1895 v Kjótu, jejíž účelem bylo 

standardizovat bojové disciplíny po celém Japonsku

Dojo - je místo, které slouží k formální výuce bojových umění 

Dim-mak – „dotkne se tě smrt“ technika,  která může zabíjet pomocí zdánlivě méně než 

smrtící síly zaměřují na určitá místa na těle. 

Dao – široký čínský meč

Goju-ryu – tradiční styl okinawského karate, kombinace tvrdé a měkké techniky

Hara – břicho, střed člověka, centrum síly

Chi-kung – efektivní zacházení s životní energií nebo pěstování energie

Chiang – čínský oštěp

Chien -  čínský dlouhý meč

Chuan-fa – čínský sebeobranný systém

Ibuki a nogare – metoda dýchání „do břicha“, práce s vnitřní energií

Ju-jutsu - obecný termín, který shrnuje techniky boje beze zbraně, navíc neznamená 

konkrétní použití konkrétních technik, nýbrž specifické využití těla při sebeobraně. 

kaligrafie - je umění krasopisu

Kempo – bojové umění a umění sebeobrany

Ki – vnitřní energie

Kobudo – umění zacházet s tradičními zbraněmi

Kšatrija – válečník z kastovního systému

Kumite - zápas
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Kung-fu – je to výraz, kterým se mimo Čínu označují čínská bojová umění

Mawashi uke – kruhový kryt na střední pásmo a hlavu

Naha-te - bojová umění pocházející z okolí města Naha

Okinawa-te – bojové umění, které vzniklo na ostrově Okinawa

Pa-kua – čínské bojové umění

Ryu-Kyu - řetěz ostrovů lokalizovaných mezi Čínou a Japonskem

Samurai – rytíř v dob feudálního japonska

Sanchin dachi – postoj v karate Goju-ryu

Shaolin - chrám, buddhistický klášter v provincii Henan, Čína

Shiko dachi – postoj v karate Goju.ryu

Shorei- ryu – označení pro okinawské bojové systémy, které jsou odvozeny od čínské 

vnitřní školy

Shorin-ryu - označení pro okinawské bojové systémy, které jsou odvozeny od čínské 

vnější školy (Shaolin)

Shotokan – styl karate, který založil mistr Funakoshi

Shuri-te – doslova ruka ze Shuri, bojové systémy z okolí okinawského města Shuri

Tai-chi-chuan – několik set let staré čínské bojové umění, kombinující přesné pohyby 

s hlubokým dýcháním

Tao – čínské slovo pro cestu

Tode – prvotní systém sebeobrané techniky na Okinawě

Tomari-te – doslova ruka zTomari, bojové systémy z okolí okinawského města Tomari

Uechi-ryu – okinawský styl karate, přiřazuje se k Shorei-ryu

Wing-chun- staré čínské bojové umění, založené jeptiškou
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