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Abstrakt
Název:
Technická vyspělost reprezentanta v kickboxu
Cíle:
Hlavním cílem této práce je zjistit úroveň technické vyspělosti u každého dospělého
reprezentanta v kickboxu, ať už se věnuje polokontaktním či plnokontaktním disciplínám.
Dalším cílem je srovnávání třech pohledů na technickou vyspělost každého reprezentanta a to
podle samotného reprezentanta a dvou státních trenérů. A následně porovnat reprezentanty
polokontaktních disciplín s reprezentanty plnokontaktních disciplín ve vybraných technikách
úderů a kopů. Na závěr bude zjištěno, jak vidí svoji technickou vyspělost muži a jak ženy.
Metody:
V mé práci jsem použila metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy jsem
aplikovala při rozboru a popisu individuální technické přípravy každého reprezentanta.
Informace o technické vyspělosti jsem získala na základě dotazníku. Metodu komparace jsem
využila v části porovnávání nejprve samotného reprezentanta a názorů dvou státních trenérů.
Poté ve srovnání reprezentantů polokontaktních disciplín a reprezentantů plnokontaktních
disciplín v technikách úderů a kopů. A na závěr stejnou metodou bude zjištěno, jak vidí svoji
technickou vyspělost muži a jak ženy.
Výsledky:
-

V hodnocení úderů se probandi hodnotili lépe než státní trenéři

-

Naopak v hodnocení kopů se probandi ohodnotili hůře než státní trenéři

-

Subjekty v polokontaktních disciplínách jsou technicky vyspělejší než subjekty
v plnokontaktních disciplínách

-

Ženy se ohodnotily lépe než muži

-

Státní trenér plnokontaktních disciplín ohodnotil probandy kritičtěji než státní trenér
polokontaktních disciplín

Klíčová slova:
reprezentant, státní trenér, technika, dotazník
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Abstract
Title:
Technical maturity of a kickbox representative
Objectives:
The main goal of this thesis is to determine the level of technical maturity of each adult
kickbox representative, whether it is dedicated to semi-contact or full-contact disciplines.
Another objective is to compare three views on the technical maturity of each representative,
according to the representative himself and two state coaches. Then to compare
representatives of semi-contact disciplines with representatives of full-contact disciplines in
selected techniques of strikes and kicks. In conclusion, it will be ascertained how men and
women see their technical maturity.
Methods:
In my thesis I used a method of analysis and the comparison method. I applied the analysis
method in analyzing and describing the individual technical preparation of each
representative. Information about the technical maturity was obtained on the basis of a
questionnaire. I used the comparison method in the comparison of the representative himself
and the opinions of the two state coaches. Then I used it in comparison of representatives of
semi-contact disciplines and representatives of full-contact disciplines in techniques of strikes
and kicks. Finally, by the same method, it will be found how men and women see their
technical maturity.
Results:
- In strike evaluation, probands rated themselves better than state coaches
- On the other hand, the probands rated themselves worse than national coaches in the kicks
- Entities in semi-contact disciplines are technically more advanced than those in full-contact
disciplines
- Women rated themselves better than men
- State coach of full-contact disciplines rated probands more critically than national coach of
semi-contact disciplines
Key words:
Representative, state coach, technician, questionnaire
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Úvod
Diplomová práce se zabývá technickou vyspělostí reprezentanta v kickboxu. Kickbox
je moderní druh bojového umění, kterému se věnuji již deset let.
Technická vyspělost je jednou ze základních složek sportovního výkonu. Je stejně
důležitá jako složka taktiky, psychologie či kondice, které jsem se věnovala v mé bakalářské
práci a zároveň na zmíněnou práci navazuji. Technická vyspělost je nedílnou součástí
každého sportu. Veškerý sport má svoji specifickou techniku. Všeobecně sport není pouze
vrcholový nebo výkonnostní. Spousta lidí sportuje pouze rekreačně, pro uspokojení svých
potřeb, kde se předpokládá, že je technická vyspělost na nižší úrovni než u reprezentantů.
Lidé sportují pro zábavu, ale i pro potěšení. Jiní například potřebují snížit svou tělesnou
hmotnost z důvodu zdravotních potíží. Pohyb plní také funkci po stránce zdravotní
i rehabilitační. Technickou přípravu lze rozvíjet od útlého věku. Samozřejmě u dětí se nejlépe
rozvíjí v období, kterému říkáme zlatý věk motoriky. Ale zároveň musíme dbát na to, aby
rozvoj techniky byl v souladu s vývojovými zákonitostmi.
Já jsem začínala v osmi letech se sportovní gymnastikou. Gymnastika mi velmi
pomohla ve všeobecném pohybovém projevu. Získala jsem dobrý základ pro rozvoj dalších
sportů. Ve třinácti letech jsem k tomu připojila, díky mému otci a bratrovi, kickbox.
V současné době se věnuji naplno kickboxu. V reprezentaci jsem již osmým rokem. Díky
kickboxu jsem se dostala do mnoha zemí světa a zúčastnila se několika Mistrovství Evropy
a Mistrovství světa, kde jsem získala také cenné kovy.
V teoretické části mé diplomové práce je představen kickbox, jeho historie, disciplíny,
základní pravidla a obecně technická příprava ve sportu. Poté je přiblížena technická příprava
v úpolových sportech, konkrétně v kickboxu. Je rozebrána a popsána veškerá technika zvlášť
úderů a zvlášť kopů v kickboxu. Technika jednotlivých úderů a kopů je doplněna o obrázky.
V praktické části je sepsána technická příprava každého reprezentanta na základě
získaných informací z dotazníku. Jsou srovnány tři pohledy na technickou vyspělost každého
reprezentanta, a to podle samotného reprezentanta a dvou státních trenérů. Následně jsou
porovnáni reprezentanti polokontaktních disciplín s reprezentanty plnokontaktních disciplín
ve vybraných technikách úderů a kopů. V závěru celé práce jsou k vidění výsledky, jak vidí
svoji technickou vyspělost muži a jak ženy.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1. TECHNIKA
Jedním z dalších faktorů sportovního výkonu, je technika neboli technická příprava.
Pro techniku jsou jako teoretický základ využívány poznatky o motorickém učení. Hlavním
cílem je vytváření a zdokonalování sportovních dovedností. Za dovednosti se pokládají
získané předpoklady sportovce účelně, efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly dané
specializace. Jsou komplexem, který se týká nejen motoriky člověka, ale uplatňuje se zde
i jeho psychika a fyziologické funkce. Dovednosti bývají specifické podle sportů (Dovalil
a kol., 2009).
Technika je způsob řešení pohybového úkolu v souladu s pravidly příslušného sportu,
biomechanickými zákonitostmi a pohybovými možnostmi sportovce. Z toho plynou i kritéria
techniky, dominantní přitom není jen samotný průběh pohybu, ale jeho úspěšnost (včasnost
úderu či kopu v zápase). S ohledem na individuální zvláštnosti sportovců se osobité provedení
označuje jako styl (Dovalil a kol., 2009).
Sportovní dovednosti vznikají na základě informací o vnějším a vnitřním prostředí
sportovce a jejich syntézy poskytující ucelený obraz o situaci, která má být programově
řešena. Vytváření tohoto obrazu se děje na základě informací smyslových orgánů (zrakového,
sluchového, pohybového, polohového), které jsou obsahem procesu vnímání. Opakováním
vnímaných situací se schémata těchto obrazů postupně zpevňují v odpovídajících vzorcích
vnímání (percepční vzorce). Popisované soubory informací se prostřednictvím aferentních
nervových drah přenášejí do centrální nervové soustavy (dále jen CNS), kde dochází k jejich
zpracování v procesech programování. Zde se formuje nervový základ příslušného provedení,
představa o vybraném programu. Ten se ukládá v motorické paměti. Vybraný program řešení
se realizuje tím, že příslušné struktury nervových vzruchů vyvolávají v kosterním svalstvu
odpovídající aktivitu. Postupně se vytvářejí struktury podmíněných reflexů (podmíněných
stereotypů) v podobě motorických vzorců. Ty se systematickým opakováním zpevňují
v samostatné neurofyziologické celky, které jsou vlastním základem vnějších pohybových
projevů sportovců. Jsou relativně samostatné, mají potenciální povahu, mohou být spojovány
a kombinovány v nové celky podle aktuálního účelu (Dylevský, 1996). Kromě osvojování
a zdokonalování techniky se v dovednostech určitých sportů, zejména právě v úpolech
významně uplatňují i hlediska taktiky, ta se rovněž stává součástí neurofyziologických
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struktur příslušných řídících procesů. Prohlubující se poznatky o technice a technické přípravě
stále více zdůrazňují význam koordinačních schopností (Bedřich, Dovalil, 2009).

1.1 Faktory techniky
Jak již bylo zmíněno výše, v každém sportovním výkonu sportovec řeší konkrétní
pohybový úkol. Může to být úkol jednoduchý, jehož řešení je standardní (stejné), nebo úkol
složitější, který je řešen variabilním způsobem (Dovalil, Perič, 2010).
Technika se od počátků moderního sportu významně podílela na vzestupu sportovní
výkonnosti. Sportovci i trenéři vymýšleli a zkoušeli nová provedení, rozvíjeli vše, co bylo
úspěšné. Napodobovala se technika nejlepších sportovců (např. ve sportovní gymnastice).
Tento vývoj byl dlouho určován praktickou zkušeností, teprve pozdější vědecké přístupy
(biomechanické analýzy sportovních pohybů, fyziologie, neurologie, anatomie a další
příbuzné obory) umožnily vytvořit teoretické základy techniky. Technika se rozvíjela v rámci
jednotlivých sportovních specializací a současný stav poznatků dosahuje v řadě sportů
uspokojivé úrovně. Podobně se zdokonalovalo osvojování úspěšného provedení, které se
postupně mohlo opřít o znalost motorického učení, jež je teoretickým základem technické
přípravy (Dovalil a kol., 2009).
Novější poznatky umožňují prohloubit pojetí obsahu i forem sportovní techniky. Do
tohoto složitého komplexu se v současnosti zapojují i pohybové a intelektuální schopnosti.
Sportovní dovednosti se v tréninkovém procesu formují, zpevňují a stabilizují při součinnosti
senzorických, psychických a nervosvalových funkcí organismu. Jejich technika, čili způsob
provedení, jejich zásoba, stabilita i proměnlivost jsou významnými specifickými faktory
struktury sportovního výkonu. Dovednost má potenciální povahu: je sice osvojena, ale může
či nemusí být prakticky použita (Dovalil, Perič, 2010).
Chápeme-li sportovní dovednosti jako jednotu vnějších projevů motoriky člověka
a jejich vnitřních neurofyziologických mechanismů, pak je možné je v tomto komplexu
rozlišovat na „vnější“ a „vnitřní“ techniku. Tím se postihují nejen vizuálně pozorovatelné
projevy sportovce, ale i jejich skryté příčiny.
Vnější technika se projevuje jako organizovaný sled pohybů a operací sdružených
v pohybovou činnost, zaměřenou k danému cíli. Obvykle se vyjadřuje kinematickými
parametry pohybu těla a jeho částí v prostoru a čase (směr a dráha pohybu, rychlost zrychlení
atd.). Tyto biomechanické charakteristiky jsou pozorovatelné a prakticky měřitelné. Lze
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vyjádřit nejen kvantitativní hledisko techniky, ale podílejí se i na kvalitativním pohybovém
projevu, jeho přesnosti, plynulosti a stálosti. Vnitřní techniku tvoří neurofyziologické základy
sportovní činnosti. Mají podobu zpevněných a stabilizovaných pohybových vzorců
a programů a jim odpovídajících koordinovaných systémů kontrakcí a relaxací svalových
skupin. Informace o nich zprostředkovává biomechanika a neurofyziologie. Mimořádnou roli
sehrává schopnost koordinace, která se považuje za „organizátora“ ostatních pohybových
schopností v rámci daných sportovních dovedností (Hirtz a kol., 1994).
Koordinační schopnosti významně usnadňují vytváření prostorových, časových
a dynamických charakteristik pohybových struktur. Mají také značný vliv na rozvoj
zvláštních projevů specifického pohybového čití, tz. kinestezi, která je pro různá sportovní
odvětví, případně disciplíny typická. Kinesteze ovlivňuje nejen kvantitativní stánku „vnější“
techniky, ale současně také kvalitu provedení: účinné pohybové čití se projevuje v přesnosti,
plynulosti, rytmičnosti, přizpůsobivosti, ve spojování, přestavbě a jiných kvalitativních
znacích pohybových činností. Psychické procesy související s technikou se týkají příjmu
senzorických informací a jejich zpracování do příslušných programů. Jde o velmi složité
myšlenkové operace, zahrnující (kognitivní) a neintelektové (motivační, emoční) složky, které
se tréninkem stávají součástí řídících mechanismů (Dovalil a kol., 2009). Vizualizace
u začátečníků může spočívat pouze v projekci hrubé představy dané techniky. Naproti tomu
u zkušených jedinců, schopných pracovat s danou technikou, se může jednat o kompletní
vizualizaci postihující správné načasování techniky, posloupnosti jednotlivých pohybů,
zapojení svalových skupin a možné navazující kombinace vzhledem k reakci soupeře, atd.
Techniku vizualizace lze rozdělit dvěma základními způsoby a to podle hlavního cíle, kterého
se snažíme pomocí vizualizace dosáhnout. Jedním typem je vizualizace motivační a druhým
typem je manipulace technická, zaměřená primárně na podporu procesu motorického učení,
případně koncentrace na motorickou korektnost provedení dané techniky (Boyd & Munroe,
2003).
Technika v různých sportech je ve svých projevech velmi různorodá, často složitá
a náročná. Ve struktuře sportovního výkonu se její analýze věnuje odpovídající pozornost. Při
respektování zvláštností specializace je nutné brát v úvahu, jak projevy „vnější“ techniky, tak
jejich vnitřní příčiny a mechanismy. Analýzu „vnější“ techniky umožňují nejrůznější metody
kinematických analýz (prováděných z video záznamů), s jejichž pomocí se registrují
parametry průběhu pohybů těla a jeho segmentů v podobě kilogramů, grafů, schémat apod.
Tyto metody jsou v některých sportech plně uskutečnitelné, proto se využívá hodnocení
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pomocí posuzovacích škál a někdy jen pomocí vizuálního popisu. Výsledky těchto analýz
mají zpravidla povahu kvantitativních jevů, které jsou pro poznání obsahu či forem příslušné
techniky neměně významné. Poznání a hodnocení těchto jevů je zatím často záležitostí
subjektivního vnímání pozorovatelů a závisí především na úrovni jejich vědomostí
a odborných zkušeností. Poznání „vnitřní“ techniky směřuje k odhalování skrytých příčin
pohybů

a

mechanismů

jejich

řízení,

ke

koordinaci

na

úrovni

intermuskulární

a intramuskulární. Metody, jimiž je možné tyto procesy analyzovat a následně hodnotit, jsou
především dynamografie a elektromyografie. V praxi se hodí spíše k výzkumným
laboratorním šetřením (Hendl, 1999).

1.2 Typologie techniky
Účelovost a účinnost patří k rozhodujícím kritériím, podle nichž by se technika měla
hodnotit. Avšak jejich konkrétní naplnění není jednoduché, a proto se považuje za vhodné
alespoň naznačit klasifikaci pomocí charakteristik odvozených ze vztahu k jednotlivým typům
sportovních výkonů. Za kritéria lze zvolit jednoduchost či složitost, malý či větší počet
dovedností, standardnost či variabilitu jejich provedení a charakter podmínek soutěžních
situací (Dovalil a kol., 2009).
Technika uplatňovaná ve velkém množství otevřených dovedností a ve vysoce
proměnlivých podmínkách soutěží (při aktivní činnosti soupeřů). Mimořádné nároky jsou
kladeny na výběr variant techniky a na její přizpůsobivost složitým situacím, často pod
časovým tlakem. Technikou se realizují taktické záměry, a má proto jak akční, tak i reakční
charakter (odpovědi na rychle se měnící situace). Vysoké požadavky na tvořivost kladou
značné nároky na psychiku (vnímání, myšlení, paměť). Částečně se vyskytují i vlivy vnějšího
prostředí. Do této skupiny patří právě úpolové sporty (Dovalil a kol., 2009).
Od počátku se staví v technické přípravě na první místo kvalita provedení, proto není
dobrý příliš velký počet opakování cvičení najednou, případná únava způsob provedení
negativně ovlivňuje. Později po zvládnutí základů techniky je už zdokonalování možné
založit na mnohonásobném opakování cvičení v jedné tréninkové jednotce nebo její části a lze
už učení občas na jistou dobu přerušit či vystřídat jiným úkolem technické přípravy (Dovalil
a kol., 2009). Dojde-li k působení stresu na kickboxera při tréninku během nácviku jakékoli
nové techniky, má to negativní dopad na motorické učení dané techniky. Dokonce i v zápase
má řada stresorů špatný vliv na celkový sportovní výkon (Horn, 1992).
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2. KICKBOX
2.1 Charakteristika kickboxu
Kickbox je moderní druh bojového umění. Kombinuje techniku úderů z boxu
a techniku kopů z karate (Miňovský, 2006). Jeho filosofií je skutečný sportovní zápas se
soupeřem v ringu nebo na tatami a k tomu patří taktika zápasu, ale samozřejmě i psychická
příprava každého závodníka, která patří nerozlučně do tréninkového celku a struktury
sportovního výkonu (Staněk, 1996). Hlavním důvodem jeho vzniku byla snaha o vytvoření
univerzálního sportovního stylu, ve kterém lze podle daných pravidel zápolit (Frabša, 2012).
Jedná se o pohybové aktivity, jejichž cílem je fyzické kontaktní překonání soupeře (Reguli,
2005).
Kickbox se rozděluje do dvou základních kategorií a tím jsou polokontaktní disciplíny
a plnokontaktní disciplíny. Do polokontaktních disciplín patří semicontact, lightcontact
a nově kicklight. Ve všech třech disciplínách musí být techniky prováděny povolenou,
přiměřenou silou a zápasník musí kontrolovat pohledem, kam udeří či kopne. Zápasy
probíhají na tatami. Do plnokontaktních disciplín řadíme fullcontact, lowkick a K-1. Zde musí
být techniky také kontrolovány pohledem, ale údery jsou zásadně vedeny plnou silou.
Zápasištěm je ring (Miňovský, 2006).
Kickbox se nezabývá do takové míry filosofií jako ostatní jemu podobná bojová
umění. Je ho možno přirovnat, ať už taktikou nebo filosofií boje, ke klasickému anglickému
boxu. Dokonce i thajský box, který oku laika připadá podobný kickboxu, je ve skutečnosti
jiný, řídí se jinými pravidly a je zahalen duchovnem, při zápase doprovází bojovníky
sugestivní thajská hudba (Staněk, 1996).
Muaythai, u nás zvaný thajský box, je oproti kickboxu klasické bojové umění 2600 let
staré, pocházející z Thajského království. Častou otázkou bývá, jaký je rozdíl mezi
kickboxem a thajským boxem. Thajský box je obohacen o používání technik kolen, které se
tedy vyskytují již v K-1, dále o údery loktů a boj v klinčích (vzájemné držení soupeřů za tělo
nebo hlavu). Při klinčích se využívají k získání bodů strhy (Miňovský, 2006).
V thajském boxu se klade velký důraz na kopy a to zvláště vysoké kopy. Jinak se ještě thajský
box nazývá „vědou 8 údů“ (ruce, nohy, kolena, lokty). Existovalo pouze několik
nedovolených akcí, a to chytání, tahání za vlasy, kousání a kopání do ležícího soupeře.
Trénink zahrnoval kopání do banánovníků, používání kolen a loktů při plavání a běh na
dlouhé tratě (Draeger, Smith, 1995).
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Kickbox není pouze výkonnostním sportem, spousta lidí se mu věnuje rekreačně.
V dnešní době je poměrně populární ADK – Aerobic Dynamic Kickbox, kde pravidelným
tréninkem si jedinci zlepší kardiovaskulární systém a pomůže jim snížit tělesnou hmotnost.
Kickbox je dobrý pro posílení svalů, lepší koordinaci a ovládání svého těla (Martínková,
2015).

2.2 Historie
Vznik kickboxu je datován do 50. - 60. let 20. století. Kolébkou tohoto novodobého
sportu je Japonsko a později Spojené státy americké (Frabša, 2012).
Se vznikem kickboxu je spojena světová asociace kickboxu WKA, World Kickboxing
Association – původní název zněl World Karate Association. Pod touto asociací startovaly
takové legendy jako Benny "the Jet" Urquidez, Bill "Superfoot" Wallace, Chuck Norris anebo
Dominique Valera. Tato asociace byla založena v 70. letech. Zakladatelem byl Američan
Howard Hanson (Frabša, 2001).
V prvopočátku probíhaly zápasy pouze v kategorii fullcontact a pravidla tohoto
bojového umění se velmi podobala pravidlům klasického karate (kumite – boj s reálným
soupeřem). Závodníci startovali v klasických karatistických kalhotách, s pásem označujícím
technickou vyspělost a v boxerských rukavicích. Zápas probíhal na tatami. Na rozdíl od karate
bylo možno použít plný kontakt. První zápasníci ve fullcontactu byli karatisti, proto nebyly
téměř vidět techniky typu háků či zvedáků. V první polovině 70. let se zápasy ve fullcontactu
přenesly do klasických boxerských ringů. Postupem času došlo k převzetí klasických
boxerských úderů, které jsou kombinovány s technikami nohou (Pavelka, Stich, 2012).
Koncem 70. let asociace WAKO (World Association of Kickboxing Organizations)
začala organizovat zápasy vyřazovacím způsobem. Proti sobě boxovali stejně těžcí boxeři,
kteří byli po zápase finančně honorováni. Jednalo se spíše o profesionální zápasy. Amatérské
zápasy chyběly, proto o nějaký čas později, asociace WAKO začala pořádat zápasy i soutěže
pro amatéry (Frabša, 2001).
V České republice se kickbox začal rozvíjet při vzniku Českého svazu fullcontactu
a ostatních bojových umění (dále jen ČSFu), který byl založen v roce 1992. Za zakladatele
ČSFu jsou považováni Strnad, Gruber, Svoboda a Vičík. Ve stejném roce došlo u nás
k založení České amatérské asociace kickboxu a České asociace WKA, která reprezentovala
naší republiku na prestižních šampionátech pod asociací WKA. V současné době je v České
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republice pouze ČSFu. ČSFu je jedinou organizací v ČR, která má statut státní reprezentace
tohoto sportovního odvětví. Veliká změna nastala, když organizace ČSFu začala spadat pod
světovou nejprestižnější asociaci WAKO (Pavelka, Stich, 2012). Společnost WAKO zahájila
svou činnost v Evropě v roce 1976. Zakladatelem byl pan Georg Bruckner z Berlína, který
v roce 1978 propagoval první mistrovství světa. WAKO okamžitě vytvořila pravidla
a předpisy pro nové bojové sporty a jednalo se již od počátku jako autentická kickboxingová
federace ve světě. Na šampionátech jsou přijímány pouze národní týmy. Každá členská země
může uvádět pouze 1 závodníka v každé váhové kategorii. Každý závodník musí předem
projít dlouhým výběrem ve své zemi, aby se mohl účastnit turnajů WAKO (Falsoni, 2013).

2.3 Rozdělení soutěžních disciplín
Rozlišujeme polokontaktní a plnokontaktní disciplíny. Nejprve představím všechny
jednotlivé disciplíny. A po té rozeberu a popíšu techniku jednotlivých úderů a kopů.
Polokontaktní disciplíny
Váhové kategorie pro light contact, semicontact a kicklight
Ženy: -50 -55 -60 -65 -70 +70
Muži: -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94
Ochranné prostředky pro lightcontact, semicontact a kicklight:
Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, bandáže, boxerské rukavice 10 OZ, suspenzor –
muži i ženy, chránič holení, chránič nártů – botička.
Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být
v dobrém - plně funkčním stavu (Frána, 2016).

2.3.1 LIGHTCONTACT
Je lehkou formou boje, a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny přiměřenou
silou. Všechny údery a kopy jsou vedeny nad pás, kromě jedné techniky, kterou je podmetení
soupeře. V lightcontactu rozhoduje především rychlost úderů a umění napojování technik.
Důležitá je znalost prostoru a předvídavost. Zápasiště lightcontactu tvoří tatami. Oblečení
závodníků je tričko s krátkým rukávem a dlouhé saténové kalhoty. Tričko musí mít odlišnou
barvu než kalhoty. Boj v lightcontactu u dospělých jedinců trvá 3 kola po 2 minutách s
minutovými přestávkami mezi koly.
Bodový zisk:
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Údery rukou na hlavu, na tělo, kop na tělo, vyvedení soupeře z rovnováhy podmetem = 1b.
Kop nohou do hlavy, kop ve výskoku do těla = 2b.
Kop ve výskoku na hlavu = 3b. (Frána, 2016).

2.3.2 SEMICONTACT
Semicontact, respektive americké karate je přerušovanou formou boje. To znamená, že
po každém zasažení rukou či nohou do bodovaného místa, kterým je hlava a tělo, dojde
k přerušení a přidělení bodu na danou stranu. Techniky musí být vedeny kontrolovaně. Pro
tuto disciplínu je typické především postavení bojovníků, kteří většinou stojí proti sobě
bokem (Frána, 2016). Postoj v semicontactu je dán pravidly. Díky bočnímu držení těla získáte
velmi malou zásahovou plochu. Výhodou popisovaného držení je možnost z této pozice
využít dvě nejúčinnější techniky v semicontactu a tím je side kick (kop stranou) a back fist,
kde je úderovou plochou hřbet ruky (Nonnemacher, 2009). Všechny údery jsou vedeny nad
pás. V této disciplíně se zápasí na tatami. V semicontactu rozhoduje především rychlost
provedení technik a postřeh. Zápasníci mají tričko s krátkým rukávem a saténové kalhoty,
nebo uniformy. Boj v semicontactu u dospělých jedinců trvá 3 kola po 2 minutách
s minutovými přestávkami mezi koly.
Bodový zisk (stejný jako v lightcontactu)
Údery rukou na hlavu, na tělo, kop na tělo, vyvedení soupeře z rovnováhy podmetem = 1b.
Kop nohou do hlavy, kop ve výskoku do těla = 2b.
Kop ve výskoku na hlavu = 3b. (Frána, 2016).

2.3.3 KICKLIGHT
Je obdobnou formou boje jako lightcontact, a proto techniky v této disciplíně musí být
vedeny přiměřenou silou. Všechny údery a kopy jsou vedeny nad pás, kromě podmetu
a lowkicku. Lowkick je nízký kop, který se odlišuje od ostatních kopů, protože je veden pod
pás, přesně tedy na stehna soupeře. V kicklightu rozhoduje především rychlost úderů, kopů
a umění napojování technik, jako v lightcontactu. Zápasiště kicklightu tvoří tatami. Oblečení
závodníků je tričko s krátkým rukávem a saténové trenýrky. Tričko musí mít odlišnou barvu
než trenýrky. Boj v kicklightu u dospělých jedinců jsou 3 kola po 2 minutách s minutovými
přestávkami mezi koly.
Bodový zisk:
Údery rukou na hlavu, na tělo, kop na tělo, vyvedení soupeře z rovnováhy podmetem,
lowkick = 1b.
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Kop nohou do hlavy, kop ve výskoku do těla = 2b.
Kop ve výskoku na hlavu = 3b. (Frána, 2016).
Plnokontaktní disciplíny
Váhové kategorie pro fullcontact, lowkick a K-1
Ženy: -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70
Muži: -51 -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91
Ochranné prostředky pro fullcontact, lowkick a K-1:
Helma, chránič chrupu, prsní chránič – ženy, bandáže, boxerské rukavice 10 OZ, suspenzor –
muži i ženy, chránič holení a zvlášť chránič chodidla – botička, která je pouze pro fullcontact,
v disciplíně lowkick a K-1 je holenní chránič spojen vcelku pouze s chráničem nártů.
Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být
v dobrém - plně funkčním stavu (Frána, 2016).

2.3.4 FULCONTACT
Je tvrdou formou boje, a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny velkou silou.
Všechny údery a kopy jsou vedeny nad pás, kromě jedné techniky, kterou je podmetení
soupeře. Ve fullcontactu rozhoduje především síla úderů a umění přesnost technik. Důležitá je
znalost prostoru a předvídavost. Zápasiště fullcontactu tvoří ring. Oblečení závodníků je u žen
krátký sportovní top a saténové kalhoty, u mužů jen saténové kalhoty. Boj ve fullcontactu
u dospělých jedinců trvá 3 kola po 2 minutách s minutovými přestávkami mezi koly.
Bodový zisk:
Za každou bodovanou techniku úderu i kopu přiděluje rozhodčí 1 bod (Frána, 2016).

2.3.5 LOWKICK
Je obdobnou formou boje jako fullcontact, a proto techniky v této disciplíně musí být
vedeny plnou silou. Všechny údery a kopy jsou vedeny nad pás, kromě podmetu a lowkicku.
V lowkicku rozhoduje především síla úderů, kopů a přesnost technik, jako ve fullcontactu.
Zápasiště lowkicku tvoří ring. Oblečení závodníků je u žen krátký sportovní top a saténové
trenýrky, u mužů pouze saténové trenýrky. Boj v lowkicku u dospělých jedinců jsou 3 kola po
2 minutách s minutovými přestávkami mezi koly.
Bodový zisk:
Za každou bodovanou techniku úderu i kopu přiděluje rozhodčí 1 bod (Frána, 2016).
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2.3.6. K-1
K-1 je plno kontaktní formou boje, a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny
s maximální razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Všechny údery a kopy jsou vedeny nad
pás, kromě podmetu a lowkicku. Dalším povoleným kopem v této disciplíně je kop kolenem.
V K-1 je ještě navíc spinning back fist a možnosti klinče, kde je možné kopnout pouze jedno
koleno a poté soupeře pustit. V K-1 rozhoduje především síla úderů, kopů a přesnost technik,
jako v lowkicku. Zápasiště tvoří ring. Oblečení závodníků je u žen krátký sportovní top
a saténové trenýrky, u mužů pouze saténové trenýrky jako v disciplíně lowkick. Boj v K-1
u dospělých jedinců jsou 3 kola po 2 minutách s minutovými přestávkami mezi koly. Pokud
se jedná o profesionální zápas, může být zápas vypsán i na 5 kol po 3 minutách.
Bodový zisk:
Za každou bodovanou techniku přidělí rozhodčí 1 bod (Frána, 2016).
U disciplín plného kontaktu může dojít ke knock downu.
Knock down:
Závodník je tzv. „down“ pokud byl zasažen regulérní technikou a v daný okamžik není
schopen pokračovat v zápase, či je ohroženo jeho zdraví.
• V tento okamžik začíná ringový rozhodčí počítat zasaženého závodníka
• Soupeř musí být v neutrálním rohu po celou dobu počítání
• Závodník musí stát na nohách a být připraven pokračovat nejdéle na pokyn ringového
rozhodčího při započítání čísla 8. Pokud tato situace nenastane, je závodník dopočítán do čísla
10 a vyhlášen verdikt Knock out
• Maximální počet počítání během zápasu je třikrát (Frána, 2016).
U všech disciplín platí stejné hodnocení:
HODNOCENÍ
• Body jsou přidělovány bodovými rozhodčími plynule během zápasu.
• Veškeré body se sčítají přes všechna vypsaná kola zápasu
• Vítězem se stává závodník s vyšším počtem bodů po všech kolech
• Ringový rozhodčí signalizuje všechny své verdikty ke stolku časomíry a zápisu - jak gesty,
tak i slovně (Frána, 2016).
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Do kickboxu jsou zařazeny také formy. Formy zahrnují zápasníky, kteří bojují proti
„imaginárním“ soupeřům. Využívají k tomu právě techniky z bojových umění a hudbu.
Zde nejsou žádné váhové kategorie, dělení je pouze na soutěž mužů a žen (Martínková, 2015).
Jsou speciálně rozděleny následovně:
HARDSTYLE – tvrdý styl: tradiční japonské karate apod.
SOFTSTYLE – měkký styl: převážně kung-fu, softstyle se ještě dělí na softstyle se zbraní,
nebo beze zbraně.
FREESTYLE – volný styl: jsou to volné sestavy různých stylů s hudebním doprovodem, se
zbraní i beze zbraně (Frabša, 2001).
Bojový sport nabízí cvičícím nového milénia způsob, jak se udržet ve formě a zároveň
se neustále zdokonalovat a pracovat na sobě. Říkáme, že se jedná o cvičení, která mají nějaký
smysl. Trénink bojového sportu je uzdravovacího a duchovního rozvoje. V dnešní době je
výuka všech bojových umění založena na pěti principech: zdvořilosti, mravní integritě,
vytrvalosti, sebeovládání a nezdolném duchu (Millardová, Brownová, 2003).

3. TECHNICKÁ PŘÍPRAVA V KICKBOXU
Kickbox je sportovní odvětví, které je charakterizováno vzájemným působením
sportovců při střídavých podmínkách pohybové činnosti. Ke zvýšení efektivity všech
pohybových schopností přispívá velkou měrou kvalitní technika kickboxu. Získat skvělou
sportovní techniku je však složitá úloha, protože musí být zachována velká přesnost vedení
technik, a to ve stále se měnících podmínkách (Král, 1990).
Osvojování si sportovní techniky probíhá v následujících na sebe navazujících fázích:
1. fáze
- Vznik první představy o pohybu a rozhodnutí osvojit si pohyb – tzv. generalizace.
- Podrobné seznámení se strukturou pohybu a postupný vznik ideomotorické reakce.
Musíme dát pozor na to, že v průběhu nácviku je často vidět zbytečné úsilí a zbytečné
pohyby. Je nutná podrobná ukázka a slovní instrukce trenéra. Pohyb se musí cvičit pomalu
s velkým počtem opakování a dostatečnou frekvencí tréninků (Král, 1990).

20

2. fáze
- Uvědomění si způsobu provedení techniky a častých zbytečných pohybů.
- Dochází k hrubému zvládnutí pohybové činnosti, hlavně uzlových bodů.
- Fáze je charakteristická hledáním a ověřováním si pohybů.
- Přestávky mezi tréninkovými jednotkami musí být optimální. Příliš velké či krátké přestávky
snižují účinnost tréninků.
- Taktéž velký počet opakování v jedné tréninkové jednotce bez odpočinku (ve snaze
zvládnout „rychle“ techniku) je chybný (CNS je dost zatěžována nácvikem nových
pohybových dovedností a velký počet opakování způsobuje únavu nervových spojů).
- Proto nacvičovat více technik (dvě až tři; při procvičování je střídavě zařazovat do výcviku).
- Je stále více uplatňována koordinace, technika je několikrát za sebou vedena správně, poté
jednou chybně – tzv. standardizace (Král, 1990).
3. fáze
- Snaha osvojit si techniku jako stabilní (stálou), tj. schopnost opakovat ji přesně v různých
podmínkách (v zápase, ukázce, sebeobranné situaci).
- Proto nacvičujeme techniku za variabilních (proměnlivých) podmínek. Tím bude dosažena
stálost v technikách a získá se dostatečná plastičnost techniky.
- Variabilní podmínky jsou:
o formy nácviku v kumite,
o taktika obou kickboxerů,
o změny psychického stavu,
o kvalita zápasiště,
o osvětlení atd.
-

Dochází ke schopnosti konání pohybu bez soustředění. Jde o stupeň volnosti a pocitu
pro chvat (úder, kop, kryt …).

-

Průběh pohybu je stálý, odolný vůči rušivým vlivům, pohyb je koordinovaný, přesný,
plynulý.
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-

Je nutné stabilizovat techniky či určité prvky pohybové struktury ve variabilních
podmínkách, tj. v podmínkách podobných závodům.

Pozor - stabilizace techniky v neměnných podmínkách má za následek velmi těžké použití
takto zvládnuté techniky v proměnlivých situacích (zápas). Vytvoření plastičnosti (tj.
schopnosti použití) potom trvá delší dobu než nácvik potřebný ke zvládnutí dané techniky
v neměnných podmínkách (Král, 1990).
Z uvedeného vyplývá, že např. ve skladbě tréninků začátečníků je nutné po krátké
době zařadit formy cvičení, které probíhají v zápase. Tyto formy cvičení u začátečníků se
musí vybírat velmi pečlivě, musíme dbát na optimální dobu cvičení a zpočátku ji omezovat.
Čím je kickboxer na vyšší technické úrovni, tím mu klesá účinnost či přesnost technik při
jejich stabilizování v proměnlivých podmínkách. Proto je nutné:
o hlavně u pokročilých postupně přidávat na sparingu, ale v přípravných obdobích se
vracet ke stabilizaci ve stálých podmínkách (Král, 1990).
Osvojení si širokého komplexu technik probíhá ve dvou rovinách:
o osvojení si sportovní dovednosti a jejich stabilita,
o zdokonalení a získání příslušné variability (proměnlivosti) těchto dovedností.
Pod pojmem dovednost se označuje úder nebo lépe technika kickboxu, která je
základem pro tvorbu kombinací, útočných a obranných technik apod. Charakter těchto
dovedností je různý. Proto se rozlišuje u dovedností pojmy sportovní dovednost a sportovní
návyk.
O návyku se dá hovořit tehdy, když je pohybová činnost zvládnuta přesně a průběh
pohybu je neměnný. Jde tedy o maximálně standardizovanou činnost, zautomatizovaný
pohyb, jako jsou např. zvládnuté techniky kickboxu. Jde o konání technik ve standardních
podmínkách.
O dovednosti se hovoří, jestliže má sportovní činnost charakter pružných, pohybových
aktů (operací) a je tvůrčím způsobem kombinována. V těchto případech není žádoucí osvojení
příslušné pohybové činnosti jako automatický sled určitých pohybových fází (přesný nácvik
kombinací jako odpověď např. na útočný úder), ale naopak činnost musí mít charakter
pružných pohybových aktů. Proto je dobré zautomatizovat pouze dílčí fáze pohybových
činností (zde techniku kickboxu), ale pohyb jako celek musí mít možnost přizpůsobování se
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a velkou schopnost pružnosti. Obě kvality (návyk, dovednost) existují vedle sebe, prolínají se
a prostupují (Král, 1990).
Je nutné zajistit od začátku při tréninku takové podmínky, aby kickboxer cvičil všechny
techniky naprosto přesně. Chybně nacvičenou techniku je mnohem těžší přeučit nežli nacvičit
novou techniku. Největší problém je s přeučením, tzv. malých chyb, které mají vliv na
celkovou účinnost techniky.
Při posuzování chybné techniky je nutné si uvědomit, že každý pohyb se skládá ze dvou
částí:
a) fázové struktury:
Průběh sportovního pohybu v kickboxu se skládá z několika fází spojených v jeden
celek. (Např. 1. fáze nápřah, 2. fáze vlastní kop, 3. fáze návrat nohy zpět). V případě, že trenér
dovede bezpečně rozlišit tyto fáze, snáze najde příčinu v chybné technice.
b) pohybového rytmu:
Průběh sportovního pohybu má dynamiku, vyjádřenou odpovídajícím rytmem. Rytmus
zde vyjadřuje průběh úsilí, které sportovec vyvíjí v průběhu pohybu. Jde o vymezení systémů
impulsů, projevující se navenek střídáním napětí a uvolněním zapojených svalových skupin
(Král, 1990).
Pokud chce trenér dobře vystihnout chyby v technice, musí umět rozpoznat uzlové
body, které jsou pro rychlé a správné zvládnutí techniky rozhodující. Důležitým
předpokladem pro osvojení si techniky kickboxu je znalost příčin vzniku chybné techniky.
Nejčastější příčiny chyb jsou:
o nedostatečná speciální průprava (nedostatečná pohyblivost, obratnost atd.),
o chybná představa o pohybu (technice)
o bolesti při určitém pohybu, př. předchozí nedoléčená zranění
o nedostatečné rozsahy ramenního a kyčelního kloubu (Král, 1990).
Techniku úderů a kopů výrazně ovlivňuje nedostatečné rozsahy. Pohyblivost je jedna ze
základních pohybových schopností. Jde o schopnost člověka dosahovat velkého pohybu
v kloubech (Kos, 1969). Je charakterizována dosažením optimálního rozsahu pohybu
v kloubním spojení pomocí vnitřních, nebo vnějších sil. V kickboxu je nezbytná hlavně
v ramenním kloubu při úderech a kyčelním kloubu při kopech. Zlepšuje další kondiční
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schopnosti, které ovlivňují úroveň sportovních dovedností a techniky. Dále ekonomizuje
energetický potenciál, urychluje procesy motorického učení, zvyšuje schopnost odolávat
vyššímu zatížení, snižuje nebezpečí svalových zranění, zabraňuje svalovým dysbalancím
a zlepšuje držení těla.
Hypomobilita (snížená pohyblivost) může negativně ovlivňovat učení se techniky a vede
k přetížení svalu. Zvýšená pohyblivost (hypermobilita) je nadměrné uvolnění kloubu, může
vést k destabilizaci kloubu a zvyšuje riziko poranění vazů (Lehnert a kol., 2010).
Úroveň pohyblivosti ovlivňuje několik činitelů. Kloubní rozsah určuje druh a tvar kloubu,
plošný rozsah hlavice a jamky kloubu, napětí kloubního pouzdra a vazů, rozložení svalů
kolem kloubu a kostní výstupky (Dylevský, 1996). Významnou roli má pružnost tkání. Tuhé
a neelastické klouby brání pohybu v kloubech. Rozsah pohybu omezuje délka svalového
a šlachového vaziva (Dovalil a kol., 2009). Dalším aspektem je pohlaví (ženy mají lepší
kloubní pohyblivost než muži), denní doba, teplota nebo rozcvičení (Dovalil, Perič, 2010).
U běžné populace pohyblivost vrůstá do 16-19 let. U osob pohybově činných se dosahuje
kolem 23 let (Sermejev, 1970).

Fixace chyb
Pokud dojde k nacvičení a zafixování chyb v technice, je nutné je odstranit. Bohužel
každé opravování chyb vždy znamená časové narušení tréninku. Prvním předpokladem
odstranění chyb v technice je přesvědčit cvičence, že jeho technika je chybná. Použít lze
následujících forem:
o ústní vysvětlení,
o schematické kresby,
o biomechanické rozbory,
o filmové smyčky, videozáznamy dotyčných technik (Král, 1990).
Výkonnostně slabší závodník může mít lepší techniku nežli výkonnostně silnější, který
má lepší výsledky v soutěži díky jiným kvalitám, jako jsou tělesná kondice, dobrý psychický
stav apod. Proto je nutné dbát na to, aby si méně zkušený (technicky méně vyspělý) kickboxer
nebral za vzor techniku takového závodníka. Proto musí trenér přesně informovat cvičence
o stavu jeho techniky a tím zabránit případnému vzniku chyb, závodník musí kontrolovat
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vlastní techniku (zrcadlo, video), trenér musí využívat pomůcek (video, fotografie, film
a hlavně ukázky).
Zásady při přeučování techniky
o cvičit zvlášť jednotlivé fáze pohybu (nápřah, kop …),
o cvičit techniku zpomaleně, ale plynule,
o přidávat stupně na intenzitě,
o cvičit v nestandardních podmínkách (Tod a kol., 2010).

4. TECHNIKA V KICKBOXU
Z hlediska techniky se kickbox řadí ke skupině koordinačně náročných sportů. Je
charakterizován velkým počtem technik a rychle se měnícími situacemi. Z pohledu snadnější
orientace v technice boxu dělí autoři tuto oblast na dvě základní části:
o základní technika
o technické činnosti v kickboxu (Král, 1985).
Mezi technickými a taktickými schopnostmi na jedné straně a tělesnými dispozicemi
na druhé straně existuje těsná souvislost. Například ačkoli jsou boční údery – háky rychlé
a tvrdé, nemusí být však tak účinné, pokud je špatně vedená technika úderu. Technika úderu
musí být vedena ze správné vzdálenosti a v pravém okamžiku. Na druhé straně síla, vytrvalost
i rychlost zůstávají málo efektivní, když se je kickboxer nenaučil v rámci svých tělesných
dispozic racionálními technicko-taktickými pohyby využívat (Plch, 2005).

5. ZÁKLADNÍ POSTOJ
V první řadě je třeba uvést, že základní postoj je pouze výukovou metodou, ve které se
sportovci učí základům úderů, samotný boj je však veden ze střehu. Při výuce úderů je
předpokladem přechodu od základního postoje ke střehu zvládnutí koordinace mezi rotací těla
a úderem ruky (Miňovský, 2006). Základní, nebo také bojový postoj je takový střeh, z něhož
boxer zaujímá před soupeřem nejvýhodnější postavení, které mu umožňuje realizovat své
technicko-taktické záměry a čelit záměrům soupeře.
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a) čelný postoj
– hlava je skloněna, brada takřka přitisknutá na prsa a kickboxer upíná pohled vpřed tak, aby
viděl do obličeje stejně vysokého soupeře. Zadní noha je téměř na úrovni přední, chodidla
jsou opět od sebe na vzdálenosti bérce. Paže jsou více skrčeny v loketním kloubu – hlavně
přední. Celkově je kickboxer více „zabalen“ a snížen, kolena jsou více pokrčena, trup mírně
předkloněn. Obě ruce drží kickboxer před obličejem, hřbetní částí ven, předloktí směřuje
vertikálně, tedy lokty do těla (Král, 1985).
- používá se hlavně v plnokontaktních disciplínách, které jsou více statického charakteru

b) bočný postoj
- využívá více v polokontaktních disciplínách a to převážně v pointfightingu a light contactu.
Kickboxer se silnější pravou paží stojí levým bokem vpřed. Jedná se o širší postoj na
špičkách. Hmotnost těla je rozložena na obou nohách, avšak o něco více na zadní noze. Trup
je vzpřímen a brada je schována za přední rukou, paže jsou pokrčeny, loket zadní paže se
téměř dotýká hrudníku. Přední ruka je ve výši kořene nosu a předsunuta před tělo. Přední ruka
musí být v takové poloze, aby bylo možné provést nejrychlejší úder v pointfightingu, back fist
(úder hřbetem pěsti). Boční postavení zaujímá malou zásahovou plochu. Další výhodou
tohoto postoje je možnost použít dvě nejúčinnější techniky v pointfightingu: sidekick a back
fist (Nonnemacher, 2009). Zadní ruka je blíže brady. Ruce jsou sevřeny v pěst – prvními
články prstů do dlaně, palec je položen přes druhé články ukazováku a prostředníku (Král,
1985).

6. ÚDERY
Techniky úderů v kickboxu se dělí:
a) Podle techniky provedení
o přímé údery (direkty),
o boční údery (háky),
o zvedáky.
b) Podle úderového cíle:
o na hlavu,
o na trup.
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c) Podle toho, kterou paží jsou provedeny na údery:
o přední
o zadní.
d) Podle toho, jak jsou vedeny na údery:
o na místě
o za pohybu (Král, 1985).

Aby měl úder ruky dostatečnou sílu a tvrdost, musí být podpořen co největší hmotností
těla. Síla úderu je součinností rychlosti letící ruky a zapojenou hmotností těla. Kvalitní úder
vychází z práce nohou, rotace trupu a samozřejmě útočící ruky.

6.1 Backfist (úder hřbetem ruky)
Tato technika se provádí pouze přední rukou a to pouze v disciplíně pointfighting.
Úderová plocha je hřbetem ruky. Váha těla je přenesena na přední nohu. Pokrčená přední ruka
se zvedne k rameni a provede se úder. Díky lehce šikmé poloze trupu se docílí při tomto
způsobu provedení velkého dosahu. Zadní pěst je během celého provedení u brady jako kryt.
K získání bodu v zápase úderem hřbetu pěsti musí být backfist nekompromisní. Jinými slovy
pokud má kickboxer v úmyslu dosáhnout úderem hřbetu pěsti bodu, musí udeřit bez váhání
a být si stoprocentně jistý (Nonnemacher, 2006).

Obrázek 1: Backfist (vlastní zdroj)
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6.2 Přímé údery (directy)
Jsou údery, kterými se zahajují téměř všechny bojové akce, udržuje se správná
vzdálenost od soupeře – kontakt se soupeřem, připravuje se vlastní útok, zastavují se jimi
útoky soupeře. Vyšší četnost používání těchto úderů oproti hákům a zvedákům své
opodstatnění:
-

přímé údery mají delší dosah s menším množstvím být zasažen ze soupeřovy
protiakce,

-

pěst se pohybuje po přímce přímo k soupeřovi. Sledování její dráhy je mnohem
obtížnější, než při pohybu bočním /oko snáze rozezná rychlost pohybu tělesa
pohybujícího se vodorovně před obličejem, než při pohybu vedeném přímo proti
obličeji,

-

mají nejmenší ideomotorický signál,

-

nejlépe u nich dochází ke kompenzaci zpětné reakce na úder,

-

mají nejvyšší přesnost zásahu, protože jsou vedeny po přímce (Král, 1985).

6.2.1 Přímý úder na hlavu
Přední úder na hlavu je vůbec nejčastější užívaným úderem. Poměrně krátká dráha,
způsobená natočením trupu, umožňuje vést tento úder velmi rychle. Krátká dráha způsobuje,
že tento úder je relativně slabý. Na nižší tvrdosti úderu se podílí i to, že ho provádí slabší
paže. Úderu se hlavně používá k udržování vzdálenosti od soupeře (držení kontaktu),
k zahájení útoku, k narušení taktiky soupeře, jako vstřícného nebo odvetného úderu. Je téměř
vždy spojován s pohybem nohou, výjimku tvoří kontrování útočícího soupeře, kdy lze vést
úder z místa. Zadní úder patří svou účinností k nejsilnějším úderům. Nezáleží přitom, zda
závodník tímto úderem útočí, či se brání. Podle postupného zapojování jednotlivých
svalových skupin do úderu se rozlišuje vedení úderu na „sílu“ a na „rychlost“. Vzájemná
odlišnost takto prováděných úderů je v jejich délce trvání a ve vlastní tvrdosti. Úderu se
nejčastěji používá v návaznosti na přípravné údery přední paží, již méně často k zahájení
vlastní útočné akce. Tento úder se provádí jak ve spojení s přemístěním, tak i na místě (Král,
1985).
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Popis techniky předního přímého úderu (na místě)
Základní střehový postoj, obě chodidla zůstávají na místě. Pěst se uvádí do pohybu
explozivním napínáním zadní nohy, resp. Postupným zapojováním svalových skupin nohou,
zad paže. Zadní noha, i když se opírá pouze o přední část chodidla, zůstává stále zatížena,
nesmí dojít k odtržení chodidla od podložky. V průběhu propínání nohy dochází k mírnému
přesunutí těžiště vpřed. Přední noha zůstává mírně pokrčena a je opřena o podložku celým
chodidlem. Napínání přední paže probíhá bez rotace předloktí, teprve v závěru úderu dochází
k pronaci. V konečné fázi úderu je pěst hřbetem vzhůru. Zadní paže přesunuje pěst před
bradu, loket zůstává přitažen k tělu. Po dokončení úderu dochází ke zpětnému návratu
kickboxera do původního postavení. Délka úderu je limitována rotací trupu.

Obrázek 2: Jab (vlastní zdroj)

Popis techniky zadního přímého úderu (na místě)
Základní střehový postoj. Impuls pro pohyb paže vychází ze zadní nohy, která se
začíná energicky propínat v hlezenním a kolenním kloubu. Bok na straně zadní nohy se vytáčí
vpřed a zároveň se posouvá i celý trup vpřed. Těžiště se přesouvá k přední noze. Na pohyb
boků navazuje rotace trupu a na ni propínání tlukoucí paže, která směřuje pěstí přímo k cíli.
V závěru, těsně před dokončením úderu, se otáčí předloktí směrem vzhůru. Přední ruka po
celou dobu vedení techniky je v základní poloze pěstí před bradou, aby se s ní kryla před
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protiúderem. Opět platí, stejně jako v případě předních úderů, že nesmí dojít k odtržení
chodidla zadní nohy od podložky, i když je při úderu opřena pouze o přední část chodidla.
Prodloužení dosažené vzdálenosti je limitováno, stejně jako u předního přímého úderu, rotací
trupu (Král, 1985).

Obrázek 3: Punch (vlastní zdroj)

6.3 Bočné údery (háky)
Háky společně se zvedáky zaujímají druhou skupinu úderů používaných v kickboxu,
pro které je charakteristické pokrčení tlukoucí paže. Používá se jich jako protiúderu po
únikové akci, k rozvíjení útoků na střední a krátkou vzdálenost nebo k zakončení útoku.
Provedení těchto úderů je dvojí: klasické a švihové (Král, 1985).
Výhody bočných úderů:
-

dráha útočící paže je kratší než u přímých úderů, úder je rychlý,
úder přichází ze strany, je těžko postřehnutelný.

Nevýhody bočných úderů:
-

v počáteční fázi úderu dochází k otevírání krytu,
je zde ideomotorický signál silnější než u přímých úderů, který umožňuje soupeři
rozlišit zahájení útoku.
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Biomechanika klasických bočných úderů je analogická s biomechanikou přímých úderů.
Odlišnost je pouze ve vlastní práci úderové paže, která zůstává pokrčena v loketním kloubu.
Úhel mezi předloktím a nadloktím je cca 90-100 stupňů. Podstata tvrdosti bočných úderů
spočívá v potupném zapojování jednotlivých článků kinematického řetězce (svalových
skupin), a to opět od kotníku zadní nohy až po rameno tlukoucí paže. Čím je větší časový
rozdíl mezi zapojováním jednotlivých svalových skupin, tím je dosaženo většího zrychlení
v závěrečném pohybu ramene, což se projeví ve větší tvrdosti úderu. Odlišnost švihových
bočných úderů od klasických spočívá ve větším nápřahu tlukoucí paže a v delším časovém
intervalu celé úderové fáze (od zahájení až po ukončení úderu). Přestože tento úder je cca
o 0,1 – 0,2 s delší než klasický, je často používán pro větší razantnost. Časové prodloužení je
především u postupného zapojování jednotlivých svalových skupin podílejících se na úderu.
Vlastní práce paže má švihový charakter, úhel mezi předloktím a nadloktím je cca 135-145
stupňů.
Popis techniky předního háku na hlavu (na místě)
Přední hák na hlavu je velmi často používán k zahajování akcí, ve spojení s předním
přímým úderem, k rozrušování soupeřova krytu, k ukončení vlastních útočných akcí. Provádí
se jak klasicky, ta švihově. Dráha tlukoucí paže je krátká, úder nemá tak velkou razanci jako
při provedení zadní paží.
Ze základního střehového postoje. Úder se zahajuje propnutím přední nohy. Odtud
pokračuje impuls přes boky na trup, který se otáčí doprava. Pata přední nohy se zdvihá a otáčí
vně. Hmotnost těla se přenáší na zadní nohu, která se sune vpravo, cca o 10cm a zároveň se
vytáčí chodidlem vně. Tlukoucí paže je pokrčena v lokti a se zahájením úderu se vytáčí
loktem směrem vzhůru, pěst směřuje po půlkruhové dráze k cíli. Zadní paže zůstává
v průběhu celé fáze úderu přitažena k tělu, pěst kryje bradu (Král, 1985).
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Obrázek 4: Přední hook (vlastní zdroj)

Popis techniky zadního háku na hlavu (na místě)
Patří společně se zadním přímým úderem k nejtvrdším úderům. Jeho hlavní uplatnění
je po předním úderu, při kterém došlo k otevření soupeřova krytu.
Práce nohou a trupu je stejná jako při zadním přímém úderu na hlavu, rozdíl je ve
vlastním pohybu paže. Ta se v okamžiku zahájení úderu vytáčí hřbetem pěsti vzhůru, úhel
mezi předloktím a nadloktím se zvětšuje asi o 130 stupňů. Hlava, která je v konečné fázi
úderu natočena vpřed, má v rovině svého pohledu předloktí úderové paže.

Obrázek 5: Zadní hook (vlastní zdroj)
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6.4 Zvedáky
Patří společně s bočnými údery do skupiny úderů, pro které je charakteristické
pokrčení paže i podobnost v používání těchto úderů. Nejčastější využití zvedáků je v boji na
střední a krátkou vzdálenost nebo jako vstřícného či odvetného úderu. Zahájení útoku těmito
údery není obvyklé, přesto se občas používá. Provedení těchto úderů je klasické, švihová
varianta je založena pouze na větším nápřahu paže. Použití této varianty není opět obvyklé,
protože takto provedený úder je sice razantnější, avšak je zde značné nebezpečí vedení úderu
pod pás i vlastního odkrytí v obraně.
Výhody zvedáků:
-

dráha útočící paže je kratší než u přímých úderů, úder je rychlý, pro svoji překvapivost
v útoku je účinný,

-

úder je veden zespodu, je hůře postřehnutelný a špatně se vykrývá.

Nevýhody zvedáků:
-

razantnost není tak vysoká jako při přímých či bočných úderech,

-

je zde větší ideomotorický signál (oproti přímým úderům).

Biomechanika zvedáků je hodná s ostatními údery používanými v kickboxu. Odlišnost
nastává pouze v činnosti tlukoucí paže, která zachovává pokrčenou polohu (90-140 stupňů)
podle toho, z jaké vzdálenosti je úder veden a na jaký cíl. Při provedení zvedáků na trup, při
vedení boje na krátkou vzdálenost, se spojuje úder s úhyby trupu, a to jak stranou, tak i vzad
(Král, 1985).

Popis techniky předního zvedáku na hlavu (na místě)
Tato technika se nepoužívá příliš často. Jeho hlavní využití je v sériích úderů, nebo
jako jednoho z dvojúderů (stejnostranných) na otevření soupeřova krytu. Základní střehový
postoj. Impuls pro pohyb pěsti vychází z propínání nohy. Současně předloktí přední paže
mírně poklesává a vytváří s nadloktím cca úhel 90 stupňů. V této poloze se opět na úderu
podílí jednotlivé svalové skupiny, stejně jako u ostatních úderů. Klíčové dynamické svaly
jsou: extenze paže – deltový, triceps, loketní, trapézový a přední pilovitý. Klíčové statické
svaly jsou: břišní svaly. Primární kinematické řetězce: zadní, rotace v rameni a kyčli, extenze
paže. Odlišnost je v tom, že impuls pro úder může vycházet jak z přední, tak i ze zadní nohy.
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Při vedení úderu na kratší vzdálenost vychází impuls z přední nohy, na delší vzdálenost ze
zadní nohy (Link, Chou, 2016).

Obrázek 6: Přední uppercut (vlastní zdroj)

Popis techniky zadního zvedáku na hlavu (na místě)
Patří mezi údery, kterými se často zakončují kombinace neboli série úderů. Rozbíjí se
jím soupeřova obrana nebo kontrují soupeřovy útoky, především na krátkou a střední
vzdálenost. Průběh jednotlivých fází úderů je shodný s provedením zadního přímého úderu na
hlavu, pouze tlukoucí paže v prvé fázi klesá předloktím dolů. Předloktí svírá s nadpažím úhel
cca 90-100 stupňů. V závěrečné fázi úderu je zde více zvýrazněna odrazová složka zadní nohy
ve směru úderu (Král, 1985).
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Obrázek 7: Zadní uppercut (vlastní zdroj)

7. KOPY
Důležitou podstatou všech kopů je správný postoj, který zaručuje nejen dokonalou
stabilitu, ale také vhodnou pozici k vytvoření silné drtící techniky. Je dobré, aby si člověk
uvědomil, že kopat z místa není jednoduché. Boj je pohyb a děj a chceš-li bojovat, musíš se
pohybovat. Těžko se kope na soupeře, který se snaží před kopem uniknout. Důležité je proto
naučit se kopat v pohybu (v pohybu vpřed, vzad, v přískoku či odskoku). Musí se umět
zaútočit za každé situace a zasáhnout rychlým, silným a pro soupeře postřehnutelným kopem
(Staněk, 1996).
Kopy jsou obvykle silnější, i když o něco pomalejší než údery rukou. Dolní končetina
váží přibližně dvakrát tolik co horní, kop je tedy dva až čtyřikrát silnější než úder rukou.
Důležitým jsou u kopů rovnováha a dobrá opora. Chcete-li kopnout soupeře, je základem kop
správně načasovat a udeřit dostatečnou silou a rychle. Navíc je cílem vložit do kopu hmotnost
(méně přesně řečeno „sílu“) celého těla (Link, Chou, 2016).
Při trénování techniky kopu do vzduchu je nezbytné myslet na to, aby kickboxer úplně
nepropínal koleno, neboť to má za následek zbytečné opotřebení kolenního kloubu
(Nonnemacher, 2006).
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7.1 Kop přímý vpřed – front kick
Základ kopu je jednoduchý a jasný, z pozice (ze správného střehu) je váha přenášena
na zadní nohu, přední se přitom zvedá a pokrčuje v koleni, koleno se musí držet co nejvýše
(tím je ovlivněna výška kopu). Čím výše se koleno zvedne, tím větší výšky kop dosáhne.
Noha však musí vyrazit přímo a ne po oblouku – jedná se o kop přímý. Po kopu se vrací noha
zpět na původní místo. Kop musí být veden pod kontrolou, aby se nenarušila stabilita (Staněk,
1996).
Je třeba cvičit odhad, dynamiku a většinou tento kop se v zápase využívá z přední
nohy. Rychlost kopu je základ, čím je rychlejší, tím je i silnější. Vzhledem k tomu, že se jedná
o kop přední nohou, je rychlejší než jiné kopy; z toho důvodu o něm hovoříme jako o rychlém
kopu. Síla tohoto kopu vychází ze součinnosti 3 kinematických řetězců: zadní kinematický
řetězec pohne kyčlemi dopředu; kinematický řetězec vytočení kyčlí hne kyčlemi dopředu ve
směru kopu a poslední kinematická extenze dolní končetiny ji vyšvihne nahoru směrem k cíli.
Pokud stáhneme svaly trupu, hlavně přímý sval břišní, pak se hmotnost horní poloviny trupu
plně přenese do síly kopu. Cílem tohoto kopu je obvykle nějaká struktura ve středu těla – ať
už slabiny, břicho, či dolní čelist. Může dobře fungovat i na jiné cíle, nicméně je relativně
slabý, což limituje jeho použitelnost. Často se využívá jako stop technika k zastavení soupeře.
Klíčové dynamické svaly: kvadriceps, lýtkové svaly, extenze v kyčli: velký hýžďový
sval. Klíčové statické svaly: přímý břišní sval, napínač stehenní povázky a lýtkový sval.
Primární kinematické řetězce: zadní, vytočení kyčlí, extenze dolní končetiny (Link, Chou,
2016).
Aby kickboxer předešel možné chybě, je důležité upozornit na to, že kopnutí vychází
pouze z kolenního kloubu a chybí impuls z boku (Nonnemacher, 2006).
Nejčastější chyby:
o Nízké přednožení skrčmo jak před kopem, tak po kopu.
o Záklon trupu přenesením ramen vzad (záklon je totiž možný pouze jako výsledek
posunutí kyčlí vpřed).
o Neúplně napjatá dolní končetina v okamžiku zásahu.
o Nedostatečně rychlé provedení kopu.
o Zvedání stojné nohy na špičku (Fojtík a kol., 1993).
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Obrázek 8: Front kick (vlastní zdroj)

7.2 Přímý kop na hlavu - Push kick
Push kick narozdíl od front kicku je spíše útočný kop a to převážně na hlavu, přesněji
na obličej. Váha se stejně jako u front kicku přenáší na stojnou nohu. Koleno kopající nohy se
prudce pokrčí a následuje kop. K dostatečnému prodloužení kopu je potřeba vysunout bok
dopředu ve směru kopu. Po celou dobu se kickboxer kryje. Kopající nohu po dokončení kopu
je třeba co nejrychleji stáhnout zpět a tím se dostat do kickboxerského postoje (Nonnemacher,
2006).

7.3 Obloukový kop (přetočená verze) - round kick
Z bojového postoje se váha těla přenáší na stojnou nohu. Koleno kopající nohy se
pokrčí a horní část těla se nakloní ke straně. V momentu dopadu kopu by měla být noha plně
natažena. Rotace těla je provedena na bříšku chodidla stojné nohy. Bok, noha, boční strana
těla a napřažená ruka by se měly nacházet v jedné přímce.
Využít energii kopu k jednomu otočení kolem vlastní osy. Dbát na to, aby otočka byla
provedena co nejrychleji a být otočen k soupeři zády co nejkratší dobu. Hlava je přitom
otočena přes ramena, aby bylo možné neustále soupeře sledovat alespoň koutky očí. Myslet
na to, aby během kopnutí byl bok protlačován vpřed (Nonnemacher, 2006).
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Obrázek 9: Round kick (vlastní zdroj)

7.2 Obloukový kop na žebra – roundhouse kick
Boční kop je prováděn takto: vychází se ze základního postoje, ruce jsou ve střehu,
váha těla by měla být uprostřed a přenáší se na přední nebo zadní nohu podle toho, která noha
bude kopat. Celý kop musí být proveden plynule, aby soupeř nebyl předem upozorněn na
útok. Dále je u tohoto kopu důležité, aby nedocházelo k přílišnému zaklánění těla. Po celou
dobu je nutné držet koleno co nejvýše. Maximální síla je ovlivněna nápřahem. Pro všechny
kopy je nutné mít uvolněné kyčle (Staněk, 1996).
Rychlost obloukového kopu je závislá na vytočení kyčlí a vykopnutí dolní končetiny.
Samozřejmě jsou jiné podstatné faktory, které rychlost ovlivňují (např. točivý moment daný
natočením ramenou a horních končetin). Vysvětlení síly tohoto kopu je velmi obtížné, protože
na ni působí pět kinematických řetězců. Je důsledkem kombinací rychlého otočení
a následného ztuhnutí části těla od opěrné nohy přes kyčle až po trup spojené s extenzí
kopající nohy. Pohyb paží a natočení ramenou jsou pro sílu kopu také důležité. Přesnost
a koordinace kinematických řetězců je ukazatelem schopnosti koordinace cvičence. Na první
pohled by se mohlo zdát, že nejvíce záleží na koordinaci dolních končetin a kyčlí; avšak
pohybuje se de facto celé tělo, které se podílí na účinnosti tohoto kopu. Plynule provedený
silný obloukový kop je cílem a vizitkou mnoha cvičenců bojových umění, protož naučit se ho
vyžaduje mnoho času (Link, Chou, 2016).
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Klíčové dynamické svaly jsou kvadriceps, šikmé břišní svaly, prostřední hýžďový
a napínač stehenní povázky. Klíčové statické svaly jsou prsní svaly, přímé břišní, kvadriceps
a lýtkové svaly. Primární kinematické řetězce jsou zadní, postranní, natočení kyčlí, natočení
ramenou a extenze dolní končetiny.
Nejčastější chyby:
o Velký odklon horní části těla z polohy kolmo k zemi.
o Kop je veden jen pohybem nohy namísto rotací kyčlí.
o Stojná noha je při kopu napjatá.
o Stojná noha je při zásahu cíle na špičce (Fojtík a kol., 1993).

Obrázek 10: Roundhouse kick (Nonnemacher, 2009)

7.5 Obloukový kop na hlavu – high kick
Platí totéž co pro roundhouse kick, ale kop směřuje ze strany na hlavu. V plném
kontaktu tímto kopem dochází často ke knock outu. Důležité je zde mít dobré rozsahy dolních
končetin a uvolněné kyčelní klouby.

Nejčastější se vyskytující chyby:
o Při kopu obloukem dojde k velkému odklonu horní části těla a polohy kolmo k zemi.
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o Kop je veden jen pohybem nohy namísto rotací kyčlí.
o Stojná noha je při kopu napjatá.
o Stojná noha, má při zásahu cíle zvednutou patu od země.
o Špička chodidla kopající nohy při nárazu směřuje vzhůru (Fojtík, 1990).

Obrázek 11: High kick (Nonnemacher, 2009)

7.7 Obloukový kop malíkovou hranou - Crescent kick
Zde se jedná o obloukový kop, stejně tak jako u roundhouse kicku, round kicku či high
kicku. Jediným a hlavním rozdílem je, že tento kop je kopán malíkovou hranou. Může se zdát,
že je velmi podobný axe kicku.

7.6 Přímý boční kop – sidekick
Doporučuje se u tohoto kopu provádět pohyb nejlépe pomalu, aby se správně osvojila
dráha pohybu. Jako u každého kopu jsou důležité rozsahy (roztažení kyčlí) a u sidekicku
obzvlášť. Po zažitém pohybu provádíme v nácviku kop vcelku. Váha je na zadní noze a noha
se zvedne přes vysoké koleno, které přitahujeme k hrudníku. Úderová plocha, což je malíková
hrana a pata, musí směřovat k cíli. V závěru kopu musí dojít k maximálnímu propnutí nohy
(Staněk, 1996).
Tento kop se nejčastěji používá v disciplíně pointfighting. Jedná se o velmi tvrdý kop,
kdy při zásahu brady může snadno dojít ke knock outu. Sidekick s přisunutím kopající nohy
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směrem k trupu je obvykle rychlejší a bývá to účinnou technikou v útoku. Používá se také
jako stop technika, která zastavuje soupeře v útoku. Je důležité zapojit do kopu celé tělo.
Mnoho cvičících se velmi soustředí na práci kopající nohy a zapomínají na důležitost stojné
nohy a práci s těžištěm. Například je-li stojná noha moc blízko soupeře, může soupeř snadno
provést podmet. Klíčové dynamické svaly jsou kvadriceps, prostřední hýžďový sval, lýtkové
svaly, široký sval zádový a břišní svaly. Klíčové statické svaly jsou přední holenní. Primární
kinematické řetězce jsou postranní, natočení kyčle a extenze dolní končetiny (Link, Chou,
2016).
Chyba, která se může vyskytnout, je, že kop není veden přímočaře, ale v kruhovém
oblouku. Možnost, jak tomu předejít, či opravit je se opřít o zeď, přitáhnout koleno, provést
kop pomalu a přímočaře. Opakovat toto cvičení s partnerem, odstrčit ho vnější hranou
chodidla od sebe (Nonnemacher, 2006).

Obrázek 12: Side kick (vlastní zdroj)

7.7 Obloukový kop patou – hook kick
Kope se převážně z přední nohy. Důležitá je opět stabilita a dobré načasování.
Úderovou plochou je buď pata, nebo ploska nohy. Tento kop je výborně využitelný v boji,
a to nejen jako samostatná technika, ale především v kombinaci kopu, kdy může soupeře
úplně zmást. Je dobré se naučit tento kop kopat vysoko a rychle, kdy jde soupeře úplně zmást.
41

Každopádně i u tohoto kopu je výška kopu ovlivněna zvednutím kolene. Váha se přenese na
zadní nohu, která se vytočí. Koleno kopající nohy se musí zvednout do maximálně možné
výšky a potom noha vyrazí z této pozice po oblouku na soupeře a tělo se mírně zaklání.
V momentě zásahu je noha napnutá. Po střetu se noha pokrčí v koleni a vrací se do původní
bojové pozice (Staněk, 1996).
Mentální pomůcka pro tento kop je představit si, že kopající noha je „bič“
(Nonnemacher, 2006).

Obrázek 13: Hook kick (Nonnemacher, 2009)

7.8 Rotační kop patou – spinning hook kick
Tento kop je užíván k protiútoku vzhledem k tomu, že jeho provedení dlouho trvá.
Tvrdá otočka, obvykle směrem od soupeře, je neobvyklý prvek, a proto je pro soupeře obtížně
blokovatelná. Rychlost je maximálně důležitá, protože chvíle použitelnosti tohoto kopu může
brzy uplynout; kvůli špatně načasovaném kopu z otočky patou se můžete ocitnout v pozici,
kdy se můžete jen stěží bránit protiútoku. Otočením těla je tím hlavním, co dělá sílu tohoto
kopu. Spoluúčastní se horní končetiny. Kopající dolní končetina není úplně natažená
(hyperextenze – přílišné napnutí, hlavně v okamžiku kopu, je častou chybou začátečníků
vedoucí k poranění), zpočátku je kyčel hodně ohnutá. V úhlu zhruba 45 stupňů pod místem
dopadu začnete kopající nohu rychle natahovat v kyčli, tím tvoříte výslednou sílu kopu. Kop
vyžaduje udržení rovnováhy při otočce. Při dané otočce je tělo hodně skloněno na stranu, aby
se kopající noha udržela v patřičné výši. Klíčové dynamické svaly jsou velký hýžďový sval,
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prostřední hýžďový sval, hamstringy, trapézový sval a šikmý břišní sval. Klíčové statické
svaly: velký hýžďový a prostřední hýžďový sval, kvadriceps, lýtkové svaly, deltový sval
a přímý břišní sval. Primární kinematické řetězce jsou zadní, postranní, natočení ramene
a natočení kyčle (Link, Chou, 2016).
Ze základní pozice, kdy kopající noha je zadní, začne zápasník otáčet hlavu a těsně po
ní trup. Současně je při tom přenášena váha na přední nohu a zadní noha se začíná postupně
po obloukové dráze dostávat nahoru. V okamžiku střetu nohy s cílem je noha napnutá
a úderovou plochou je pata nebo ploska nohy. Noha se vrací zpět, což je možné, dojde-li
k zásahu. Mine-li noha cíl, pokračuje dále po obloukové dráze, dokud se tělo nevrátí do
výchozí pozice. Je nutné dát pozor na prostorovou orientaci. Hlava se musí otočit první o něco
dříve než trup a kopající noha. Aby se jednalo o kontrolovanou techniku, musí kickboxer
vidět, kam kope (Staněk, 1996).
Vyskytující se chyba u toho kopu je, že noha je natažena příliš pozdě nebo brzy, což
má za následek minutí cíle. Možností opravy je rozdělení si provedení techniky do dílčích
pohybů. Poté provádět kop vcelku, ale pomalu a postupně zrychlovat (Nonnemacher, 2006).

7.9 Kop patou – axe kick
Popisovaný kop se kope s napnutou nohou, úderová plocha je ploska nohy nebo pata.
Lze provádět úspěšně jak z místa, tak za pohybu. Velmi efektivní je po navázání dvou až tří
sidekicků. Noha se vyzdvihává vnitřním obloukem kolem těla co nejvýše. Jakmile se noha
dostane do osy svého těla, udeří (působí švih propnutou patou směrem dolů) na soupeřovo
rameno, kryt atd. Opět jsou velmi důležité rozsahy a uvolněné nohy (hlavně šlachy pod
koleny). I zde je velmi efektivní technika po navázání dvou až tří sidekicků, využívá se
převážně v polokontaktních disciplínách (Staněk, 1985).
Rychlost při kopu závisí na poměru výšky kopajícího soupeře, pokud je zápasník
výrazně vyšší než soupeř, vykopne výš a má větší rozsah, ale kopající noha má více času na
na to, aby nabrala dostatečnou rychlost. Síla útočící dolní končetiny je dána nejen samotným
dopadem nohy na soupeře, ale také zpevněním útočící dolní končetiny a trupu tak, aby se
velká část hmotnosti účastnila kopu. Kop špičkou je méně efektivní. Útok na hlavu soupeře
tímto kopem je na naučení velmi obtížné, protože vyžaduje jak dobré zvládnutí techniky
kopu, tak schopnost tuto techniku načasovat spolu s pohyby soupeře. Načasování kopu je
obtížné kvůli jeho dlouhé obloukové trajektorii. Klíčové dynamické svaly jsou kvadriceps,
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velký hýžďový sval, hamstringy, lýtkové svaly a přímý břišní sval. Klíčovými statickými
svaly jsou šikmé břišní svaly. Primární kinematické řetězce jsou zadní a extenze dolní
končetiny (Link, Chou, 2016).
Pro některé kickboxery je tento kop docela obtížný, vyžaduje totiž velmi dobré
protažení. Pro tento kop jsou doporučována švihová cvičení a dbát na přirozený a uvolněný
průběh pohybu. Tato cvičení provádět opakovaně v každém tréninku. Po několika týdnech
jsou vidět výrazné změny rozsahů dolních končetin (Nonnemacher, 2006).

Obrázek 14: Axe kick (vlastní zdroj)

7.10 Podmet – foot sweep
Cílem podmetu je narušit rovnováhu soupeře. Úderovou plochou je vnitřní strana
chodidla. Váha těla je přenesena na přední nohu. Noha připravená ke kopu se lehce pokrčí
a kopne obloukovým kopem. Kopající noha by měla být při zásahu napnutá. Rukou si
můžeme pomoci tím, že zatlačíme na horní část soupeře. Po provedení podmetu, dochází ke
stažení nohy zpět a přejde se do bojového postoje. Při podmetu je vzdálenost stejná jako při
pěstních úderech. Je nutné se po celou dobu krýt (Nonnemacher, 2006).
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Obrázek 15: Foot sweep (Nonnemacher, 2009)

7.11 Kop z otočky - back kick
Z bojového postoje je třeba zvednout patu přední nohy. Hlavu natočit dozadu
a koutkem oka sledovat cíl. Současně otočit boky a přední a zadní nohu. Váha těla je
přenesena na přední nohu a vykopává se přímo dozadu. Je nutné dbát na to, aby byl kop veden
těsně vedle stojné nohy. Noha je vykopnuta prudce dozadu. Pohled směřuje přes rameno na
cíl. Při výkopu se noha stáhne opět zpět. Pohledem neustále sledujeme soupeře. Rukama se
stále musíme krýt a přejde se opětovně do bojového postoje.
Důležité je, aby otočení v bocích proběhlo co nejrychleji, aby byl kickboxer otočen k soupeři
co nejkratší dobu (Nonnemacher, 2006).
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Obrázek 16: Back kick (vlastní zdroj)

7.12 Nízký kop (low kick)
Low kick je obloukový kop, který je namířen na soupeřovo stehno. Optimální
úderovou plochou je holenní kost. Pokud bude kickboxer kopat ze zadní nohy jeho střehu,
přenese váhu na přední nohu. Bok, zadní nohu a zadní paži natlačí dopředu. Stojná noha se
vytočí, jako u všech obloukových kopů. Stehno, bok a boční strana těla by měly být v jedné
přímce. Nutné je myslet na to, že impuls pro otáčivý pohyb vychází z boků.
Samotné kopnutí je provedeno lehce shora dolů. Využívá se tíha kopu k jednomu
otočení kolem osy. Rotace probíhá na bříšku chodidla stojné nohy. Pozor, po celou dobu je
nutný kryt. Po kopnutí se vrací kickboxer do bojového postoje. Dbát na to, aby v průběhu
kopnutí pohled směřoval na horní část těla. Lowkick je prováděn na stejnou vzdálenost jako
pěstní technika (Nonnemacher, 2006).
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Obrázek 17: Low kick (Nonnemacher, 2009)

7.13 Koleno – knee kick
Kop kolenem se používá pouze v plnokontaktní disciplíně a to v K-1. Jedná se o velmi
tvrdý kop, kterým je možné zasáhnout na střed těla – solar, na žebra, na stehna a také na
hlavu. Tím se technika kolene dělí podle vedení pohybu. Pohyb je veden přímo vpřed, ze
strany či nahoru. Koleno lze také naskočit, tím se přidá na razanci kopu.
V kickboxingu v disciplíně K-1 existuje pravidlo, pokud je zahájen klinč, smí se pouze
jedno koleno a poté soupeře pustit. Nácviku této techniky se věnuje zvláštní pozornosti.
Pokud je správně proveden klinč (sevření), dostává se soupeř do velmi nebezpečné pozice.
Poté, co je soupeř sevřen, ruce se zkříží za jeho šíjí a lokty se opřou o jeho hruď. Následuje
dynamický kop kolenem. Jak už bylo zmíněno, další naskočený kop kolenem, při němž může
i nemusí být držet jen jednou rukou. Používá se tehdy, když je soupeř sám mírně předkloněn.
Při této technice je nejdůležitější využít správný okamžik k útoku, k čemu jsou zapotřebí
velké zápasnické zkušenosti. Samotné koleno i naskočené koleno může být použito také do
protiútoku, to často končí knock outem (Rebac, 1985).
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
1. Cíl práce
Hlavním cílem této práce bylo zjistit úroveň technické vyspělosti u každého dospělého
reprezentanta v kickboxu, ať už se věnuje polokontaktním či plnokontaktním disciplínám.
Dalším cílem bylo srovnávání třech pohledů na technickou vyspělost každého reprezentanta
a to podle samotného reprezentanta a dvou státních trenérů. Následně porovnat reprezentanty
polokontaktních disciplín s reprezentanty plnokontaktních disciplín v technikách úderů a kopů
a na závěr zjistit rozdíly, jak svoji technickou vyspělost vidí muži a jak ženy.

2. Úkoly práce
1) Nastudovat odbornou literaturu zabývající se především technikou úderů a kopů
v kickboxu.
2) Oslovení reprezentantů a státních trenérů pro jejich spolupráci.
3) Vytvoření otázek do dotazníku.
4) Realizace dotazníkového šetření.
5) Sběr dat.
6) Interpretovat a porovnat výsledky.
7) Vyvození závěru.

3. Metodika
V mé práci se jedná o kombinaci případové studie a dotazníkového šetření. Případová
studie je jednou z metod kvalitativního výzkumu. Stručně bývá charakterizována jako detailní
studium jednoho, či malého počtu případů za účelem aplikace získaných poznatků při
porozumění případům podobným (Hendl, 1997).
Popsala jsem technickou přípravu reprezentantů v kickboxu v polokontaktních
i plnokontaktních disciplínách, kdy jsem vycházela z předem připraveného dotazníku.
Odpovědi z dotazníku posloužily jako podklady k vyhodnocení jejich technické přípravy
a provedení závěrečného posouzení technické vyspělosti. Z tohoto posouzení jsem
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porovnávala technickou vyspělost z pohledu samotného reprezentanta, státního trenéra pro
polokontaktní disciplíny a státního trenéra pro plnokontaktní disciplíny. Dalším srovnáním
byla technika úderů i kopů mezi reprezentanty polokontaktních disciplín a mezi reprezentanty
plnokontaktních disciplín. Na závěr jsem porovnávala, jak vidí svoji technickou vyspělost
ženy a jak muži.

4. Výzkumný soubor
Pro svoji práci jsem zvolila šestnáct dospělých závodníků v kickboxu. Jedna polovina
z nich se věnuje polokontaktním disciplínám a druhá polovina plnokontaktním disciplínám.
Věkové rozmezí mých probandů je 18 – 35 let. Můj výběr byl zaměřen hlavně na aktivní
reprezentanty České republiky, kteří se zúčastňují nejen domácích soutěží, ale hlavně
zahraničních, nejprestižnější asociace WAKO včetně Mistrovství světa a Mistrovství Evropy.
Reprezentanti, kteří vyplnili dotazník, byli označeni: ženy – proband Ž1 - proband Ž8
muži – proband M9 - proband M16

5. Kritéria hodnocení v dotazníku
V první části dotazníku jsou otázky číslo 1. - 12. Ty poslouží k popisu technické
přípravy každého reprezentanta. V druhé časti dotazníku, vypsány jednotlivé údery a kopy,
u kterých jsou bodové škály od 0 (nízká technická vyspělost) do 10 (vysoká technická
vyspělost). Čísla na škále ve skutečnosti představují bodová hodnocení.

6. Výsledky
Ve výsledcích jsou zobrazeny tabulky spolu s grafy. Probandky Ž1-Ž4 se věnují
polokontaktním disciplínám jako probandi označení M1-M4. Plnokontaktní disciplíny zde
zastupují probandky Ž5-Ž8 a probandy M5-M8.
V první části vyhodnocení výsledků je popsána technická příprava každého
reprezentanta. K tomu je vytvořena tabulka, kde jsou vidět body, které značí, jak ohodnotil
svou technickou vyspělost samotný reprezentant, trenér polokontaktních disciplín a trenér
plnokontaktních disciplín.
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6.1 Proband Ž1
Závodnici je 29 let a je již 4 roky maminkou. V současné době pracuje pro internetový
obchod s oblečením. Je obdivuhodné, že se dokázala po tak krátké době vrátit nejen do
tréninkového procesu, ale i do státní reprezentace. Před tím se věnovala spíše typicky
ženským sportům, mezi které patří poledance a twerk. Věnuje se polokontaktním disciplínám,
zejména kicklightu. Minulý rok v této disciplíně vybojovala evropské zlato v řeckém
Loutraki. Zápasí ve váhové kategorii do 65 kg. Ačkoli chodí do práce, má malé dítě, zvládne
za týden pět tréninků. Technické přípravě v předzávodním a závodním období se věnuje
dvakrát týdně. Uvedla, že má lepší kopy než údery a s tím i souvisí rozsahy dolních končetin,
které má dostačující. Rozsahy dolních končetin procvičuje švihovými cviky a strečinkem.
Techniku úderů se snaží zlepšovat pomalým stínováním, kdy se na provedení techniky nejvíce
koncentruje. S technikou kopů nemá problém, ale pokud cvičí techniku, tak také stínuje kopy.
Proband
Ž1

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
9
10
9
Punch
8
10
8
Hook
7
9
8
Uppercut
7
10
9
Backfist
9
9
7
KOPY
Front kick
7
10
7
Push kick
8
10
9
9
10
8
Round kick
9
9
9
Roundhouse kick
Side kick
8
9
8
Hook kick
5
6
6
Crescent kick
2
6
8
Axe kick
7
9
8
Back kick
5
8
9
Low kick
9
10
8
Knee kick
9
10
9
Foot sweep
5
9
8
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

9,3
8,7
8,7
8,7
8,3
8
9
9
9
8,3
5,7
5,3
8
7,3
9
9,3
7,3
138,9

Tabulka 1: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband Ž1

Z bodového hodnocení v tabulce č. 1 vyplývá, že proband Ž1 má nejlepší hodnocení úderů
v technice jab a kopů v technikách knee kick, round kick a roundhouse kick. I když proband
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Ž1 se v současné době věnuje jen polokontaktním disciplínám, stále je nejlépe ohodnocena
technika knee kick, která se využívá v disciplíně K-1, kterou dříve provozovala.

6.2 Proband Ž2
Zmíněná závodnice právě přešla do kategorie dospělých z kategorie juniorek, kde byla
jasnou světovou jedničkou ve své váhové kategorii. Je jí teprve 19 let. Studuje střední školu
zdravotnickou a ráda jezdí na horském kole. Závodí v polokontaktních disciplínách v light
contactu a kicklightu ve váhové kategorii do 60 kg. Trénuje pětkrát týdně a technické přípravě
v předzávodním a závodním období se věnuje třikrát do týdne. Má skvělé rozsahy dolních
končetin, a proto má i lepší kopy než údery. Těch výborných rozsahů dosáhla a udržuje díky
protahování. Techniku úderů i kopů zlepšuje stínováním technik před zrcadlem, které podává
ihned zpětnou vazbu.
Proband
Ž2

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
9
10
7
Punch
9
9
7
Hook
10
10
7
Uppercut
9
10
7
Backfist
7
9
8
KOPY
Front kick
9
10
9
Push kick
10
10
7
10
10
7
Round kick
10
10
9
Roundhouse kick
Side kick
8
9
8
Hook kick
8
9
7
Crescent kick
7
8
8
Axe kick
9
10
7
Back kick
8
10
7
Low kick
10
10
9
Knee kick
10
10
6
Foot sweep
7
9
8
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

8,7
8,7
9
8,7
8,3
9,3
9
9
9,7
8,3
8
7,7
8,7
8,3
9,7
8,7
8
147,8

Tabulka 2: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband Ž2
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Proband Ž2 má výborně ohodnocen úder hook. Mezi kopy je nejlépe ohodnocen round
kick a low kick. V současné době proband Ž2 upřednostňuje disciplínu kick light, ale do
budoucna se chce věnovat plnokontaktním disciplínám, zejména disciplínám low kick a K-1,
kde se jí zmíněné kopy budou hodit.

6.3 Proband Ž3
Kickboxerce je 24 let. Studuje Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.
V dětství se věnovala sportovní gymnastice, díky které má dobrou flexibilitu. Na závodech
startuje v polokontatních disciplínách, v lightcontactu i kicklightu ve váhové kategorii do 55
kg. Za jeden týden má v průměru deset tréninků. V předzávodním a závodním období trénuje
techniku pětkrát týdně. Má vynikající rozsahy dolních končetin jako Proband Ž2. Uvedla, že
má lepší kopy než údery. Příklady cvičení, které používá, při zlepšování rozsahů dolních
končetin jsou: kopání u zdi s gumičkami, švihová cvičení a strečink. Techniku kopů zlepšuje
stínováním před zrcadlem, na lapách s trenérem a kopání na určitý cíl pro přesnost (př. kopání
na zavěšený míček). Techniku úderů trénuje opět stínováním a na lapách s trenérem.
Proband
Ž3

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
9
10
8
Punch
9
10
8
Hook
8
9
6
Uppercut
8
9
6
Backfist
7
10
7
KOPY
Front kick
9
10
9
Push kick
9
9
7
9
10
7
Round kick
8
10
9
Roundhouse kick
Side kick
7
10
8
Hook kick
6
8
8
Crescent kick
5
8
8
Axe kick
9
10
10
Back kick
7
10
9
Low kick
9
10
8
Knee kick
3
8
5
Foot sweep
4
9
7
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

9
9
7,7
7,7
8
9,3
8,3
8,7
9
8,3
7,3
7
9,7
8,7
9
5,3
6,7
138,7

Tabulka 3: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband Ž3

52

Z hodnocení v tabulce č. 3 vyplývá, že proband Ž3 má znamenité kopy využívané
v polokontaktních disciplínách, které preferuje. Jsou to zejména axe kick, roundhouse kick
a front kick, kde využije svoji flexibilitu. Nejméně ohodnocený je kop knee kick, který
nevyužívá vůbec. Nejlépe ohodnocené jsou údery jab a punch, při kterých využívá délku
svých paží.

6.4 Proband Ž4
Další ženou, která se věnuje polokontakním disciplínám je kickboxerka, které je 23
let. Studuje Vysokou školu ekonomickou v Ostravě. Hraje házenou. Závodí v disciplínách
light contact a kicklight ve váhové kategorii do 70 kg. V průměru odtrénuje šest tréninků
týdně. Technice v předzávodním a závodním období věnuje dvě hodiny týdně. Má o něco
horší techniku úderů než kopů. Rozsahy dolních končetin jsou dostačující. Dolní končetiny
často protahuje a provádí kompenzační cvičení. Techniku úderů lepší pomocí boxování před
zrcadlem a také na osobním tréninku s trenérem, kdy je trénink zaměřen pouze na techniku.
Kopy nejvíce procvičuje při řízeném sparingu.
Proband
Ž4

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
7
9
7
Punch
8
9
7
Hook
8
10
6
Uppercut
7
9
6
Backfist
6
8
3
KOPY
Front kick
7
10
8
Push kick
7
10
5
9
10
5
Round kick
9
10
7
Roundhouse kick
Side kick
6
6
6
Hook kick
5
6
6
Crescent kick
3
5
6
Axe kick
7
9
6
Back kick
7
8
5
Low kick
9
10
8
Knee kick
7
10
5
Foot sweep
3
7
5
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

7,7
8
8
7,3
5,7
8,3
7,3
8
8,7
6
5,7
4,7
7,3
6,7
9
7,3
5
120,7

Tabulka 4: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband Ž4
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Proband Ž4 je ve srovnání s předešlými probandy polokontaktních disciplín hůře
hodnocen, jak v úderech, tak v kopech. Mezi nejlépe ohodnocené údery se řadí punch a hook,
mezi nejlépe ohodnocené kopy front kick, low kick a roundhouse kick. Proband Ž4 patří spíše
mezi silové závodnice než technicky vyspělé závodnice.

6.5 Proband Ž5
Proband Ž5 je nejzkušenější reprezentantkou v reprezentaci. Je jí 33 let. Pracuje
u Policie České republiky v Praze. Dříve se věnovala atletice, konkrétně hodu oštěpem.
Dokáže zápasit ve více disciplínách, ale převážně se věnuje plnokontaktním disciplínám, a to
disciplíně K-1 a low kick. Závodí ve váhové kategorii do 70 kg. Trénuje osmkrát týdně
a techniku v předzávodním a závodním období piluje čtyřikrát týdně. Má lepší údery než kopy
a v rozsazích má velké rezervy. Rozsahy se snaží zlepšovat dynamickým strečinkem.
Techniku úderu trénuje opakovaným drilováním před zrcadlem. Techniku kopů trénuje na
lapy a zpětnou vazbu má z videorozboru.
Proband
Ž5

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
8
10
7
Punch
10
10
7
Hook
7
9
8
Uppercut
6
9
7
Backfist
6
9
4
KOPY
Front kick
5
10
6
Push kick
5
10
7
6
10
8
Round kick
6
10
6
Roundhouse kick
Side kick
5
9
6
Hook kick
4
9
5
Crescent kick
3
9
5
Axe kick
7
9
6
Back kick
6
9
5
Low kick
10
10
9
Knee kick
8
10
7
Foot sweep
3
10
5
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

8,3
9
8
7,3
6,3
7
7,3
8
7,3
6,7
6
5,7
7,3
6,7
9,7
8,3
6
124,9

Tabulka 5: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband Ž5
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Z tabulky č. 5 vyplývá, že nejsilnějším úderem probandu Ž5 je ohodnocen úder punch,
který je velmi tvrdý. Mezi kopy je nadprůměrně ohodnocen lowkick, který využije ve svých
oblíbených disciplínách K-1 a low kick, jehož technika je na výborné úrovni. Ačkoli se tato
závodnice považuje za zkušenou, v sebehodnocení si moc nevěří.

6.6 Proband Ž6
Reprezentantce je 28 let a studovala Technickou univerzitu v Liberci, kde před
kickboxem provozovala karate. Zápasí v nejpopulárnější plnokontaktní disciplíně K-1 ve
váhové kategorii do 52 kg. Trénuje desetkrát týdně a v předzávodním a závodním období
driluje svoji techniku úderů a kopů pětkrát týdně. Má lepší boxerské údery než kopy, kde má
velké rezervy. Dolní končetiny se snaží protahovat každý den, sedí v rozštěpu a chodí na jógu.
Techniku úderů zlepšuje na lapách za asistence trenéra nebo na boxerské hrušce. Kopy trénuje
opět s trenérem na těžkých pytlích.
Proband
Ž6

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

ÚDERY
Jab
9
10
9
Punch
9
10
8
Hook
9
10
7
Uppercut
9
10
7
Backfist
9
9
5
KOPY
Front kick
9
10
7
Push kick
8
10
9
9
10
9
Round kick
8
10
7
Roundhouse kick
Side kick
6
9
5
Hook kick
5
8
5
Crescent kick
2
8
5
Axe kick
5
9
5
Back kick
9
10
8
Low kick
9
10
9
Knee kick
10
10
10
Foot sweep
8
10
6
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

Průměrná hodnota
pro danou techniku
9,3
9
8,7
8,7
7,7
8,7
9
9,3
8,3
6,7
6
5
6,3
9
9,3
10
8
139

Tabulka 6: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband Ž6
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Z tabulky č. 6 jasně vyplývá, že proband Ž6 má lépe hodnocené údery než kopy. Mezi
nejlépe ohodnocené údery patří jab a punch, které v zápase co nevíce využívá. Mezi kopy je
znamenitě ohodnocen knee kick, low kick, front kick a push kick, které se v plnokontaktních
disciplínách nejvíce využívají. Stojí zde zmínit, že při disciplíně K-1, se často používá knee
kick, který je pro probanda Ž6 primárním kopem.

6.7 Proband Ž7
Tato reprezentantka je prvním rokem v reprezentaci asociace WAKO. Je jí 30 let
a pracuje jako kosmetička ve svém vlastním salonu v Plzni. V předchozích leetch tancovala
latinsko-americké tance. Zápasí pouze v plnokontaktních disciplínách. Nejčastěji závodí
v disciplíně lowkick ve váhové kategorii do 56 kg. Tréninky má šestkrát týdně
a v předzávodním a závodním období trénuje techniku úderů a kopů čtyřikrát týdně.
V plnokontaktních disciplínách má jako jedna z mála lepší kopy než údery. Rozsahy dolních
končetin má dobré, provádí pravidelný strečink. Techniku úderů trénuje na lapách a techniku
kopů spíše na pytlích.
Proband
Ž7

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

ÚDERY
Jab
7
9
6
Punch
7
9
6
Hook
7
9
6
Uppercut
6
9
6
Backfist
8
9
4
KOPY
Front kick
9
10
9
Push kick
10
10
10
10
10
9
Round kick
9
8
8
Roundhouse kick
Side kick
9
7
6
Hook kick
8
6
6
Crescent kick
5
6
5
Axe kick
7
6
5
Back kick
7
6
6
Low kick
9
10
10
Knee kick
9
10
9
Foot sweep
8
10
5
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

Průměrná hodnota
pro danou techniku
7,3
7,3
7,3
7
7
9,3
10
9,7
8,3
7,3
6,7
5,3
6
6,3
9,7
9,3
7,7
131,5

Tabulka 7: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband Ž7
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Údery probanda Ž7 jsou ohodnoceny téměř na stejné úrovni. Z tabulky vyplývá, že
technická vyspělost kopů je mnohem lepší. Mezi nejlépe ohodnocené kopy se řadí round
kick, low kick a knee kick, které plně využije ve svých závodních disciplínách K-1 a low
kick. Podle sebehodnocení i podle obou trenérů má bezchybný a nejlepší kop push kick.

6.8 Proband Ž8
Zápasnici je 28 let. Vystudovala Vysokou školu tělesné výchovy – Palestra v Praze
a nyní pracuje jako osobní trenérka. Prošla si téměř všemi disciplínami přes polokontaktní až
po plnokontaktní, kde zakotvila u disciplíny K-1. Dokonce dříve dělala i jiu-jitsu. Zápasí ve
váhové kategorii do 56 kg. Přes týden odtrénuje 8 tréninků. V předzávodním a závodním
období trénuje svoji techniku třikrát týdně. Techniku úderů a kopů má na stejné úrovni, což je
celkem vzácné. Rozsahy dolních končetin má dobré, před každým tréninkem provádí strečink.
Údery trénuje s trenérem na lapách. Kopy zlepšuje kopáním rovinek kopů a kopáním
sidekicku u zdi bez položení nohy.
Proband
Ž8

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
7
10
7
Punch
6
9
7
Hook
8
10
10
Uppercut
8
10
8
Backfist
3
8
5
KOPY
Front kick
5
10
8
Push kick
6
10
8
8
10
8
Round kick
7
10
8
Roundhouse kick
Side kick
8
10
8
Hook kick
4
9
8
Crescent kick
5
10
7
Axe kick
2
10
7
Back kick
6
10
8
Low kick
10
10
8
Knee kick
4
10
7
Foot sweep
1
10
5
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

8
7,3
9,3
8,7
5,3
7,7
8
8,7
8,3
8,7
7
7,3
6,3
8
9,3
7
5,3
130,2

Tabulka 8: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband Ž8
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Nejlépe ohodnocené údery probanda Ž8 jsou hook a uppercut, mezi nejlépe
ohodnocené kopy se řadí side kick a low kick, který považuje závodnice za nejsilnější kop.
Z tabulky č. 8 překvapivě vyplývá, že trenér polokontaktních disciplín ohodnotil technickou
vyspělost probanda Ž8 vyššími body, než trenér plnokontaktních disciplín, kterými se
proband Ž8 zabývá.

6.9 Proband M1
Reprezentantovi je 21 let a je celkem čerstvě v seniorské kategorii. Jako dítě zápasil
nejen v kickboxu, ale i v karate. Věnoval se i fotbalu. I přesto, že si zkusil zápasit v ringu, tak
se vrátil k polokontaktním disciplínám, a to k light contactu a kick lightu. Na soutěžích
nastupuje do váhové kategorie do79 kg. Během týdne zvládne šest tréninků. V předzávodním
a závodním období trénuje techniku třikrát týdně. Má lepší údery než kopy, protože má
nedostačující rozsahy dolních končetin. Rozsahy se snaží zlepšovat. Techniku úderů trénuje
na boxerské pyramidě. Kopy zlepšuje na kickboxerské figuríně.
Proband
M1

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
10
10
8
Punch
10
10
8
Hook
10
10
8
Uppercut
10
10
8
Backfist
5
9
8
KOPY
Front kick
9
10
8
Push kick
8
10
5
9
10
5
Round kick
8
9
9
Roundhouse kick
Side kick
6
8
7
Hook kick
7
5
8
Crescent kick
8
7
7
Axe kick
8
9
8
Back kick
9
9
9
Low kick
10
10
9
Knee kick
6
10
5
Foot sweep
8
10
9
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

9,3
9,3
9,3
9,3
7,3
8,7
7,7
8
8,7
7
6,7
7,3
8,3
9
9,7
7
9
141,6

Tabulka 9: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband M1

58

Z tabulky č. 9 jasně vyplývá lepší ohodnocení úderů než kopů, méně je ohodnocen
pouze úder backfist, který proband M1 v disciplínách light contact a kick light nepoužívá.
Mezi kopy je nejlépe ohodnocen foot sweep, front kick a low kick.

6.10 Proband M2
Jediný závodník, který v reprezentaci závodí v disciplíně pointfighting, což je
polokontaktní disciplína. Je mu 27 let. Pracuje ve stavební firmě v Praze. Zápasí ve váhové
kategorii do 89 kg. V průměru za týden odtrénuje 5 tréninků. V období závodů má trénink
techniky třikrát do týdne. Jeho rozsahy dolních končetin nejsou dostačující, proto má lepší
údery než kopy. Rozsahy se snaží zlepšovat kopáním s gumičkami a pasivním strečinkem.
Údery nacvičuje při nácviku technik se sparing partnerem. Kopy nacvičuje kopáním na určitý
cíl a stínováním.
Proband
M2

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
8
9
8
Punch
10
9
8
Hook
7
8
8
Uppercut
7
8
8
Backfist
10
10
8
KOPY
Front kick
8
10
8
Push kick
8
9
5
8
8
5
Round kick
9
10
9
Roundhouse kick
Side kick
10
10
7
Hook kick
9
10
8
Crescent kick
7
9
7
Axe kick
7
9
8
Back kick
7
9
9
Low kick
5
8
9
Knee kick
3
6
5
Foot sweep
7
8
9
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

8,3
9
7,7
7,7
9,3
8,7
7,3
7
9,3
9
9
7,7
8
8,3
7,3
4,6
8
136,3

Tabulka 10: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband M2

59

V tabulce č. 10, proband M2 má nejlépe ohodnocen úder backfist a punch, které se
nejvíce používají v disciplíně pointfighting. Mezi kopy je nejlépe hodnocen roundhouse kick,
side kick a hook kick, které jsou typické pro pointfighting.

6.11 Proband M3
Závodníkovi je 24 let a studuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a rád
chodí běhat. Věnuje se polokontaktním disciplínám. Závodí v disciplíně light contact a kick
light ve váhové kategorii do 63 kg. Průměrně trénuje čtyřikrát týdně a v předzávodním
a závodním období trénuje techniku úderů i kopů také čtyřikrát týdně. Má lepší boxerské
údery, protože jeho rozsahy dolních končetin nejsou dobré. Rozsahy zlepšuje výkopy,
strečinkem, rozštěpy, výdrž v sedu roznožném, překážkovým sedem nebo výpadem. Boxerské
údery trénuje na boxerském pytli, na lapách s trenérem či stínováním. Techniku nohou trénuje
kopáním na lapy a do pytle, stínováním kopů, kopáním jednotlivých kopů v opakováních.
Proband
M3

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
7
9
6
Punch
8
10
6
Hook
6
8
6
Uppercut
5
8
6
Backfist
4
7
6
KOPY
Front kick
7
10
8
Push kick
5
10
6
6
10
6
Round kick
7
10
8
Roundhouse kick
Side kick
6
9
7
Hook kick
4
8
7
Crescent kick
4
8
7
Axe kick
7
7
7
Back kick
5
8
6
Low kick
5
10
8
Knee kick
3
10
6
Foot sweep
3
10
7
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

7,3
8
6,7
6,3
5,7
8,3
7
7,3
8,3
7,3
6,3
6,3
7
6,3
7,7
6,3
6,7
121,7

Tabulka 11: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband M3
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V tabulce č. 11, celkové hodnocení probanda M3, jak v úderech, tak v kopech není na
nejlepší technické úrovni. Mezi nejlépe hodnocené údery patří punch a mezi kopy front kick
a roundhouse kick. Mezi nejméně hodnocené kopy se řadí side kick, hook kick a back kick,
které by měly v případě probanda M3 být na lepší technické vyspělosti.

6.12 Proband M4
Velmi zkušený závodník, kterému je 35 let. Pracuje u ochranky v Lovosicích. Začínal
s boxem. Zápasil i v plnokontaktních disciplínách, ale nyní se věnuje už pouze
polokontaktním disciplínám. Zápasí pouze v kickightu ve váhové kategorii do 94 kg.
V jednom týdnu odtrénuje 4 tréninky a v období závodů se věnuje technice třikrát týdně. Má
lepší boxerské údery než nožní techniky, protože má horší rozsahy. Rozsahy zlepšuje
strečinkem a jógou. Techniku úderů trénuje boxováním na boxerskou hrušku. Kopy trénuje
kopáním do pytle nebo do vzduchu.
Proband
M4

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
10
10
8
Punch
10
10
8
Hook
9
10
9
Uppercut
10
10
7
Backfist
2
5
3
KOPY
Front kick
10
10
7
Push kick
8
10
9
10
10
6
Round kick
7
9
6
Roundhouse kick
Side kick
5
9
5
Hook kick
3
7
5
Crescent kick
8
8
5
Axe kick
4
7
5
Back kick
4
8
5
Low kick
10
10
8
Knee kick
6
10
6
Foot sweep
5
9
6
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

9,3
9,3
9,3
9
3,3
9
9
8,7
7,3
6,3
5
7
5,3
5,6
9,3
7,3
6,7
126,7

Tabulka 12: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband M4
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U probanda M4 je technická vyspělost úderů ohodnocena na velmi vysoké úrovni,
nejméně ohodnocen je úder backfist, který proband M4 v jeho závodní disciplíně kick light
nepoužívá. Kopy jsou hodnoceny na nižší technické úrovni z důvodu špatných rozsahů. Mezi
lépe ohodnocené patří front kick, push kick a low kick.

6.13 Proband M5
Student Vysoké školy ekonomické v Praze závodí v plnokontaktních disciplínách. Je
mu 23 let. Ke kickboxu rád provozuje fitness. Věnuje se disciplíně K-1 ve váhové kategorii
do 81 kg. Trénuje čtyřikrát týdně a v období závodů trénuje techniku dvakrát týdně. Jeho
nožní rozsahy nejsou úplně nejlepší, proto má lepší údery. Rozsahy zlepšuje kopáním na
místě do vzduchu. Techniku úderů i kopů trénuje stejně a to sparingem nebo trénování technik
na lapy s trenérem.
Proband
M5

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
10
10
9
Punch
10
10
9
Hook
10
10
8
Uppercut
8
9
8
Backfist
9
10
1
KOPY
Front kick
8
10
7
Push kick
4
10
9
8
10
8
Round kick
7
9
7
Roundhouse kick
Side kick
4
8
5
Hook kick
0
6
4
Crescent kick
0
6
4
Axe kick
6
7
4
Back kick
7
9
7
Low kick
9
10
8
Knee kick
9
10
9
Foot sweep
8
10
7
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

9,7
9,7
9,3
8,3
6,7
8,3
7,7
8,7
7,7
5,7
3,3
3,3
5,7
7,7
9
9,3
8,3
128,4

Tabulka 13: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband M5
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Proband M5 má údery ohodnocené na vysoké technické úrovni, mezi výborně
ohodnocené údery se řadí jab a punch. Naopak kopy jsou ohodnoceny na nižší technické
úrovni. Nejlépe ohodnocen je low kick a knee kick, které ve své disciplíně K-1 využívá
nejvíce. V tabulce č. 13 se proband M5 hodnotí ve dvou kopech číslem 0 a to z důvodu, že
tyto kopy vůbec nevyužívá.

6.14 Proband M6
Závodníkovi je 25 let. Pracuje jako kuchař a zároveň osobní trenér v Praze. Zápasí
v plnokontaktní disciplíně K-1 ve váhové kategorii do 67 kg. Zkusil si i nějaké zápasy
v thaiboxu. Průměrně odtrénuje jedenáct tréninků týdně, což je opravdu hodně. V období
závodů či zápasů odtrénuje 5 technických tréninků týdně. Má stejně dobré údery jako kopy.
Rozsahy dolních končetin jsou dostačující. Rozsahy zlepšuje provazem, rozštěpem a jinými
protahovacími cviky. Techniku trénuje hlavně na lapách s trenérem nebo na boxovacím pytli.
Proband
M6

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
5
8
8
Punch
8
10
8
Hook
8
10
9
Uppercut
6
8
8
Backfist
4
7
1
KOPY
Front kick
6
10
7
Push kick
6
10
10
8
10
10
Round kick
8
8
5
Roundhouse kick
Side kick
2
8
3
Hook kick
1
6
3
Crescent kick
2
6
3
Axe kick
2
7
3
Back kick
4
7
6
Low kick
8
10
9
Knee kick
8
10
10
Foot sweep
5
8
5
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

7
8,7
9
7,3
4
7,7
8,7
9,3
7
4,3
3,3
3,7
4
5,7
9
9,3
6
114

Tabulka 14: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband M6
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Proband M6 má nejlépe ohodnocen hook a punch. Mezi nejlépe hodnocené kopy se
řadí knee kick, round kick a low kick. Všechny techniky, jak kopy, tak údery proband M6
plně využije ve své závodní disciplíně K-1. Mezi nejméně hodnocené kopy patří side kick
a hook kick, ale ty se v K-1 většinou nevyužívají.

6.15 Proband M7
Jeden z nejmladších reprezentantů, je mu 19 let a je čerstvě v nové věkové kategorii –
senioři. Studuje střední školu v Plzni. Dříve zápasil v polokontaktních disciplínách, nyní se
věnuje plnokontaktním disciplínám, zejména ve full contactu. Jeho závodní váhová kategorie
je do 67 kg. Během jednoho týdne má pět tréninků a v předzávodním a závodním období
trénuje techniku dvakrát týdně. Jeho rozsahy jsou na dobré úrovni a techniku úderů a kopů má
stejně dobrou. Rozsahy vylepšuje rozštěpy a strečinkem před i po tréninku. Techniku úderů
trénuje na pyramidě a techniku kopů převážně na pytli a na boxovací figuríně.
Proband
M7

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
10
10
7
Punch
10
10
7
Hook
10
10
7
Uppercut
9
10
7
Backfist
3
8
6
KOPY
Front kick
9
10
10
Push kick
9
10
8
9
10
7
Round kick
8
10
10
Roundhouse kick
Side kick
5
10
8
Hook kick
3
10
7
Crescent kick
2
8
7
Axe kick
4
8
7
Back kick
5
10
9
Low kick
10
10
8
Knee kick
3
6
4
Foot sweep
3
8
7
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

9
9
9
8,7
5,7
9,7
9
8,7
9,3
7,7
6,7
5,7
6,3
8
9,3
4,3
6
132,1

Tabulka 15: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband M7
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Z tabulky č. 15 vyplývá, že technická vyspělost probanda M7 je v úderech celkem
vyrovnaná, až na úder backfist, který ve své závodní disciplíně nevyužije. Jelikož proband M7
patří mezi nejmladší reprezentanty, jeho technická vyspělost kopů je hodnocena různorodě.
Nejlépe je hodnocen kop front kick, roundhouse kick a low kick, které dříve používal
i v polokontaktních disciplínách. Nejméně hodnocen je kop knee kick, na který se bude muset
více zaměřit, pokud bude v budoucnu startovat v disciplíně K-1.

6.16 Proband M8
Poslednímu reprezentantovi je 27 let. Dostudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu
v Praze a působí jako osobní trenér. Začínal s jiu-jitsu a atletikou. Vyzkoušel si téměř všechny
disciplíny kickboxu, ale nakonec se věnuje plnokontaktním disciplínám. Závodí nejčastěji
v disciplíně K-1 ve váhové kategorii do 75 kg. Průmerně má devět tréninků za týden
a v období závodů trénuje techniku dvakrát týdně. Jeho nožní rozsahy jsou dostačující, přesto
má lepší údery. Rozsahy rozvíjí pasivním strečinkem. Techniku úderů zlepšuje stínovým
boxem a s trenérem na lapách. Kopy trénuje jak na lapách s trenérem, tak i kopáním do pytle.
Proband
M8

Státní trenér
polo kontakt

Státní trenér
plný kontakt

Průměrná hodnota
pro danou techniku

ÚDERY
Jab
9
10
9
Punch
9
10
9
Hook
9
10
10
Uppercut
8
10
9
Backfist
6
9
5
KOPY
Front kick
5
10
7
Push kick
5
10
8
6
10
7
Round kick
6
10
7
Roundhouse kick
Side kick
7
9
6
Hook kick
6
10
6
Crescent kick
4
9
6
Axe kick
5
10
6
Back kick
5
10
7
Low kick
7
10
8
Knee kick
5
10
8
Foot sweep
4
9
8
Celková technická vyspělost třech hodnocení všech technik

9,3
9,3
9,7
9
7
7,3
7,7
7,7
7,7
7,7
7,3
6,7
7
7,3
8,3
7,7
7,3
134

Tabulka 16: Bodové hodnocení jednotlivých technik z pohledu třech hodnocení – Proband M8
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Z tabulky č. 16 je zřetelně patrné, že proband M8 patří mezi technicky vyspělé
závodníky, jak v kopech, tak i v úderech. Údery jsou hodnoceny na vyšší technické úrovni,
než kopy. Dále z tabulky vyplývá, že technická vyspělost úderů i kopů je téměř na stejné
úrovni. Mezi údery je nejlépe ohodnocen hook, mezi kopy low kick.

7. Vyhodnocení
Popsala jsem technickou přípravu reprezentantů v kickboxu v polokontaktních
plnokontaktních disciplínách, kdy jsem vycházela z předem připraveného dotazníku.
Odpovědi z dotazníku posloužily jako podklady k vyhodnocení jejich technické přípravy
a provedení závěrečného posouzení technické vyspělosti.
Z tohoto posouzení jsem porovnávala technickou vyspělost z pohledu samotného
reprezentanta, státního trenéra pro polokontaktní disciplíny a státního trenéra pro
plnokontaktní disciplíny.
Dalším srovnáním byla technika úderů i kopů mezi reprezentanty polokontaktních
disciplín a mezi reprezentanty plnokontaktních disciplín.
Na závěr jsem porovnávala, jak vidí svoji technickou vyspělost ženy a jak muži.

7.1 Vyhodnocení jednotlivých probandů z pohledu tří hodnocení
Nejprve svoji technickou vyspělost ohodnotil sám proband, poté státní trenér pro
polokontaktní disciplíny a na závěr hodnotil technickou vyspělost trenér pro plnokontaktní
disciplíny.
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Proband Ž1
Proband Ž2

Technická vyspělost z pohledu třech hodnocení
Státní trenér
Proband
[v %]
polo kontakt
[v %]
123
72,35
154
90,59
150
88,24
163
95,88

Státní trenér
plný kontakt
138
128

[v %]
81,18
75,29

Proband Ž3
Proband Ž4
Proband Ž5
Proband Ž6
Proband Ž7
Proband Ž8

126
115
115
133
135
98

74,12
67,65
67,65
78,24
79,41
57,65

160
146
162
163
144
166

94,12
85,88
95,29
95,88
84,71
97,65

130
101
108
121
116
127

76,47
59,41
63,53
71,18
68,24
74,71

Proband M1
Proband M2
Proband M3
Proband M4
Proband M5
Proband M6

141
130
92
121
117
91

82,94
76,47
54,12
71,18
68,82
53,53

156
150
152
152
154
143

91,76
88,24
89,41
89,41
90,59
84,12

129
129
113
108
114
108

75,88
75,88
66,47
63,53
67,06
63,53

Proband M7
Proband M8

112
106

65,88
62,35

158
166

92,94
97,65

126
126

74,12
74,12

Tabulka 17: Technická vyspělost z pohledu třech hodnocení

V tabulce č. 17 sebehodnocení je vidět, že nejlépe svou technickou vyspělost si
ohodnotil proband Ž2 a proband M1. Naopak nejméně svou technickou vyspělost ohodnotil
proband Ž8 a proband M6, který se hodnotil ze všech probandů nejhůře.
Státní trenér pro polokontaktní disciplíny vyhodnotil nejlepší technickou vyspělost
u probanda Ž2, probanda Ž8 a probanda M8.
Státní trenér pro plnokontaktní disciplíny vyhodnotil nejlepší technickou vyspělost
u probanda Ž1, probanda M2 a probanda M3.
Z tabulky č. 17 je možné vyčíst, že trenér pro plnokontaktní disciplíny ohodnotil
technickou vyspělost probandů přísněji než trenér pro polokontaktní disciplíny.
Sebehodnocení probanda se více přibližuje hodnocení trenéra plnokontaktních
disciplín. Trenér polokontaktních disciplín hodnotil probandy lépe než trenér pro
plnokontaktní disciplíny.
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100
95,9

97,6

95,3 95,9

94,1

88,2

Technická vyspělost v %

85,9

84,7

81,2

78,2

76,5
75,3
74,1
72,4
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92,9

91,8

90,6
88,2
90

80

97,6

89,4 89,4

84,1

82,9

79,4
74,7

76,5
71,2

68,2

66,5

63,5
59,4

60

74,1

75,9 75,9

71,2

67,6 67,6

90,6

68,8
67,1

63,5

74,1

Proband
Státní trenér polo kontakt

65,9
63,5

Státní trenér plný kontakt
62,4

57,6
54,1

53,5

50

Graf 1: Hodnocení technické vyspělosti

Z důvodu přehlednosti začíná graf č. 1 na 50%, jelikož nejméně hodnocený proband
má nad 50%, nedochází tak k chybným a zkresleným výsledkům.
Z grafu č. 1 je jasně patrné, že nejlépe ohodnotil technickou vyspělost probandů státní
trenér pro polokontaktní disciplíny. Sebehodnocení se řadí na druhé místo. Nejpřísněji
hodnotil technickou vyspělost probandů státní trenér pro plnokontaktní disciplíny.
Z grafu č. 1 dále můžeme vyčíst, nejvíce se k sobě přibližuje hodnocení ze všech třech
pohledů na technickou vyspělost u probanda Ž7 a probanda M1, naopak se liší u probanda Ž8
a probanda M8.
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7.2 Vyhodnocení polokontaktních disciplín
7.2.1 Vyhodnocení úderů probandů v polokontaktních disciplínách
Hodnocení vyspělosti techniky úderů u reprezentantů v polokontaktních disciplínách
Reprezentanti
Státní trenér
Státní trenér
Proband
polo kontakt
[%]
polo kontakt
[%]
plný kontakt
Proband Ž1
40
80
48
96
41
Proband Ž2
44
88
48
96
36
Proband Ž3
41
82
48
96
35
Proband Ž4
36
72
45
90
29
Proband M1
45
90
49
98
40
Proband M2
42
84
44
88
40
Proband M3
30
60
42
84
30
Proband M4
41
82
45
90
35

[%]
82
72
70
58
80
80
60
70

Tabulka 18: Hodnocení vyspělosti techniky úderů u reprezentantů v polokontaktních disciplínách

Graf 2: Hodnocení vyspělosti techniky úderů u reprezentantů v polokontaktních disciplínách

V sebehodnocení úderů se nejlépe ohodnotil v polokontaktních disciplínách proband
Ž2 a proband M1. Nejméně ohodnotil technickou vyspělost svých úderů proband M3.
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Státní trenér pro polokontaktní disciplíny nejlépe ohodnotil údery probanda Ž1, Ž2,
Ž3, kteří mají stejné bodové hodnocení a probanda M1, který má ze všech subjektů
nejkvalitnější techniku. Nejméně ohodnotil probanda M2.
Státní trenér pro plnokontaktní disciplíny nejlépe ohodnotil údery probanda Ž1, M1
a M2. Nejméně ohodnotil technickou vyspělost probanda Ž4 a M3.
Největší shoda technické vyspělosti úderů ze tří pohledů byla u probanda Ž1 a probanda M2.

7.2.2 Vyhodnocení kopů probandů v polokontaktních disciplínách
Hodnocení vyspělosti techniky kopů u reprezentantů v polokontaktních disciplínách
Reprezentanti
Státní trenér
Státní trenér
Proband
polo kontakt
[%]
polo kontakt
[%]
plný kontakt
[%]
Proband Ž1
83
69,17
106
88,33
97
80,83
Proband Ž2
106
88,33
115
95,83
92
76,67
Proband Ž3
85
70,83
112
93,33
95
79,17
Proband Ž4
79
65,83
101
84,17
72
60,00
Proband M1
96
80,00
107
89,17
89
74,17
Proband M2
88
73,33
106
88,33
89
74,17
Proband M3
62
51,67
110
91,67
83
69,17
Proband M4
80
66,67
107
89,17
73
60,83
Tabulka 19: Hodnocení vyspělosti techniky kopů u reprezentantů v polokontaktních disciplínách

95,8

100
90

88,3 88,3
80,8

Technická vyspělost v %

80
70
60

69,2

93,3

91,7
89,2 88,3
89,2
84,2
76,7 79,2
80,0 74,2 74,2
69,2
70,8
73,3
65,8
66,7
60,8
60,0

KOPY

51,7

50

Proband

40

Státní trenér polo kontakt

30

Státní trenér plný kontakt

20
10

0

Graf 3: Hodnocení vyspělosti techniky kopů u reprezentantů v polokontaktních disciplínách
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V sebehodnocení kopů v polokontaktních disciplínách se nejlépe ohodnotil proband
Ž2 a proband M1. Nejméně svou technickou vyspělost kopů ohodnotil proband Ž4 a M3.
Státní trenér pro polokontaktní disciplíny nejvýše ohodnotil technickou vyspělost kopů
u probanda Ž2, Ž3 a M3. Nejméně ohodnotil technickou vyspělost kopů u probanda Ž1, Ž4
a probanda M2.
Státní trenér pro plnokontaktní disciplíny ohodnotil nejvyšší technickou vyspělost
kopů u probanda Ž1, Ž2 a M1. Nejmenší hodnocení získal proband Ž4 a proband M4.
Největší shoda technické vyspělosti kopů u polokontaktních probandů ze tří pohledů byla
u probanda Ž1 a probanda M1.

7.3 Vyhodnocení plnokontaktních disciplín
7.3.1 Vyhodnocení úderů probandů v plnokontaktních disciplínách
Hodnocení vyspělosti techniky úderů u reprezentantů v plnokontaktních disciplínách
Reprezentanti
Státní trenér
Státní trenér
Proband
plný kontakt
[%]
polo kontakt
[%]
plný kontakt
Proband Ž5
37
74
47
94
33
Proband Ž6
45
90
49
98
36
Proband Ž7
35
70
45
90
28
Proband Ž8
32
64
47
94
37
Proband M5
47
94
49
98
35
Proband M6
31
62
43
86
34
Proband M7
42
84
48
96
34
Proband M8
41
82
49
98
42

[%]
66
72
56
74
70
68
68
84

Tabulka 20: Hodnocení vyspělosti techniky úderů u reprezentantů v plnokontaktních disciplínách
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Graf 4: Hodnocení vyspělosti techniky úderů u reprezentantů v plnokontaktních disciplínách

V sebehodnocení úderů se nejlépe ohodnotil v plnokontaktních disciplínách proband
Ž6 a proband M5. Nejméně ohodnotil technickou vyspělost svých úderů proband Ž8 a M6.
Státní trenér pro polokontaktní disciplíny nejlépe ohodnotil údery probanda Ž6, M5
a M8. Nejméně ohodnotil probanda M6.
Státní trenér pro plnokontaktní disciplíny nejlépe ohodnotil údery probanda Ž8 a M8.
Nejméně ohodnotil technickou vyspělost úderů u probanda Ž7, M6 a M7.
Největší shoda technické vyspělosti úderů ze tří pohledů byla u probanda Ž6 a probanda M8.

7.3.2 Vyhodnocení kopů probandů v plnokontaktních disciplínách
Hodnocení vyspělosti techniky kopů u reprezentantů v plnokontaktních disciplínách
Reprezentanti
Státní trenér
Státní trenér
Proband
plný kontakt
[%]
polo kontakt
[%]
plný kontakt
[%]
Proband Ž5
68
56,67
115
95,83
75
62,50
Proband Ž6
88
73,33
114
95,00
85
70,83
Proband Ž7
100
83,33
99
82,50
88
73,33
Proband Ž8
66
55,00
119
99,17
90
75,00
Proband M5
70
58,33
105
87,50
79
65,83
Proband M6
60
50,00
100
83,33
74
61,67
Proband M7
70
58,33
110
91,67
92
76,67
Proband M8
65
54,17
117
97,50
84
70,00
Tabulka 21: Hodnocení vyspělosti techniky kopů u reprezentantů v plnokontaktních disciplínách
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Graf 5: Hodnocení vyspělosti techniky kopů u reprezentantů v plnokontaktních disciplínách

V sebehodnocení kopů v plnokontaktních disciplínách se nejlépe ohodnotil proband
Ž7, M5 a proband M7. Nejméně svou technickou vyspělost kopů ohodnotil proband Ž8 a M6.
Státní trenér pro polokontaktní disciplíny nejvýše ohodnotil technickou vyspělost kopů
u probanda Ž8 a M8. Nejméně ohodnotil technickou vyspělost kopů u probanda Ž7
a probanda M6.
Státní trenér pro plnokontaktní disciplíny ohodnotil nejvyšší technickou vyspělost
kopů u probanda Ž8 a M7. Nejmenší hodnocení získal proband Ž5 a proband M6.
Největší shoda technické vyspělosti kopů u plnokontaktních probandů ze tří pohledů byla
u probanda Ž7.
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7.4 Souhrnné vyhodnocení technické vyspělosti mezi ženy a muži
Souhrnné hodnocení celkové technické vyspělosti z pohledu probanda, trenéra
polokontaktních a trenéra plnokontaktních disciplín
Polokontaktní disciplíny
ŽENY

[body]

[%]

MUŽI

[body]

[%]

Proband Ž1
Proband Ž2
Proband Ž3
Proband Ž4

138,9
147,8
138,7
120,7

81,71
86,94
81,59
71,00

Proband M1
Proband M2
Proband M3
Proband M4

141,6
136,2
118,8
126,7

83,29
80,12
69,88
74,53

[body]
126,7
114
132,1
134

[%]
74,53
67,06
77,71
78,82

Plnokontaktní disciplíny
ŽENY
Proband Ž5
Proband Ž6
Proband Ž7
Proband Ž8

[body]
124,9
139
131,5
130,2

[%]
73,47
81,76
77,35
76,59

MUŽI
Proband M5
Proband M6
Proband M7
Proband M8

Tabulka 22: Souhrnné hodnocení celkové technické vyspělosti

Graf 6: Souhrnné hodnocení celkové technické vyspělosti žen a mužů

Z grafu č. 6 můžeme vyčíst, že celkovou nejvyšší technickou vyspělost u žen souhrnně
z polokontaktních a plnokontaktních disciplín dosahuje proband Ž1, Ž2 a Ž6. Nejnižší
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celkovou technickou vyspělostí byl ohodnocen proband Ž4 a Ž5. Dále můžeme vyčíst, že
ženy v polokontaktních disciplínách dosahují vyšší technické vyspělosti.
Ve srovnání u mužů nejvyšší technickou vyspělost dosáhl proband M1, M2 a M8.
Naopak nejnižší technickou vyspělost můžeme vyčíst u probanda M3 a M6. U grafu můžeme
opět vyčíst, že stejně jako u žen, vyšší technickou vyspělost dosahují muži v polokontaktních
disciplínách.
Jak se vidí sami ženy a muži
Ženy

Muži

Ženy

Muži

[body]

[body]

[%]

[%]

985

910

72,43%

66,91%

Tabulka 23: Jak se vidí sami ženy a muži

Graf 7: Jak se vidí sami ženy a muži

Názor státního trenéra reprezentace je, že většinou ženy si nevěří, podceňují se
a neohodnotí si svoji technickou vyspělost na takové úrovni jako muži. Z celkového šetření
vyplývá, že je tomu překvapivě naopak, že se ženy ohodnotily lépe než muži. Celkové
výsledky lze vyčíst z grafu č. 7.
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DISKUSE
Teoretická část práce byla zaměřena na seznámení s poměrně moderním sportem –
kickbox, jeho charakteristikou, historií a rozdělením soutěžních disciplín. Popsala jsem podle
literatury všechny techniky úderů a kopů, které jsou podle platných pravidel kickboxu
povoleny.
Hlavním cílem této práce bylo zjistit úroveň technické vyspělosti u každého dospělého
reprezentanta v kickboxu, ať už se věnuje polokontaktním či plnokontaktním disciplínám.
Dalším cílem bylo srovnávání třech pohledů na technickou vyspělost každého reprezentanta
a to podle samotného reprezentanta a dvou státních trenérů. A následně porovnat
reprezentanty polokontaktních disciplín s reprezentanty plnokontaktních disciplín ve
vybraných technikách úderů a kopů. Na závěr bylo zjištěno, jak vidí svoji technickou
vyspělost muži a jak ženy.
Bylo vybráno šestnáct reprezentantů ve věku 18 – 35 let, kteří se pravidelně účastní
soutěží a závodů na národní i mezinárodní úrovni. Patří mezi ně vítězové národních pohárů,
mistři ČR, světových pohárů, ale i mistři Evropy a mistři světa. Dotazník, viz příloha č. 3, pro
státního trenéra polokontaktních disciplín a pro státního trenéra plnokontaktních disciplín byl
dotazník zredukován pouze na bodové ohodnocení technické vyspělosti úderů a kopů na
bodové škále 0-10. Kdyžto dotazník viz příloha č. 4, pro závodníky obsahoval jak bodové
ohodnocení technické vyspělosti úderů a kopů na bodové škále 0-10, tak i technickou
přípravu v podobě otevřených i uzavřených otázek a odpovědí samotného reprezentanta.
Nejprve svoji technickou vyspělost ohodnotil sám proband, poté státní trenér pro
polokontaktní disciplíny a na závěr hodnotil technickou vyspělost trenér pro plnokontaktní
disciplíny. V tabulce č. 17 sebehodnocení je vidět, že nejlépe svou technickou vyspělost si
ohodnotil proband Ž2 a proband M1. Sebehodnocení probanda se více přibližuje hodnocení
trenéra plnokontaktních disciplín. Trenér polokontaktních disciplín hodnotil probandy lépe
než trenér pro plnokontaktní disciplíny, napříč tomu, že při tréninku, je evidentně vidět, že
státní trenér polokontaktních disciplín je ke svým svěřencům kritičtější než trenér
plnokontaktních disciplín. Z grafu č. 1 dále můžeme vyčíst, že nejvíce se k sobě přibližuje
hodnocení ze všech třech pohledů na technickou vyspělost u probanda Ž7 a probanda M1.
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Hodnocení v polokontaktních disciplínách vypadalo následovně:
Největší shoda technické vyspělosti úderů ze tří pohledů byla u probanda Ž1 a probanda M2
a při kopech byla u probanda Ž1 a probanda M1.
Hodnocení v plnokontaktních disciplínách vypadalo následovně:
Největší shoda technické vyspělosti úderů ze tří pohledů byla u probanda Ž6 a probanda M8
při kopech ze tří pohledů byla u probanda Ž7.
V grafech č. 2, 3, 4, 5 je patrná lepší technická vyspělost závodníků věnujících se
polokontaktním

disciplínám

než

technická

vyspělost

závodníků,

kteří

zápasí

v plnokontaktních disciplínách. Popisovaný jev souvisí s rozdílným průběhem zápasů.
U polokontaktních disciplín není tak důležitá síla, jako spíše rychlost a přesnost, proto
dosahují lepší technické vyspělosti.
Z grafu č. 6 můžeme vyčíst, že ženy v polokontaktních disciplínách dosahují vyšší
technické vyspělosti než muži. U stejného grafu č. 6 můžeme opět vyčíst, že stejně jako u žen,
vyšší technickou vyspělost dosahují muži v polokontaktních disciplínách než muži
v plnokontaktních disciplínách.
Názor státního trenéra reprezentace je, že většinou ženy si nevěří, podceňují se
a neohodnotí si svoji technickou vyspělost na takové úrovni jako muži. Z celkového šetření
vyplývá, že je tomu překvapivě naopak, že se ženy ohodnotily lépe než muži. Celkové
výsledky lze vyčíst z grafu č. 7.
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ZÁVĚR
V diplomové práci jsem se zaměřila na technickou vyspělost závodníků v reprezentaci.
Hlavním cílem bylo zjistit pomocí dotazníků, jak se vidí sami závodníci, ale i jak je hodnotí
trenéři polokontaktních a plnokontaktních disciplín.
Výchozím předmětem pro mou práci byly zmíněné dotazníky, viz příloha č. 3 a 4, ze
kterých na základě všech vyhodnocení mohu konstatovat:
-

v hodnocení úderů se probandi hodnotili lépe než státní trenéři,

-

naopak v hodnocení kopů se probandi ohodnotili hůře než státní trenéři,

-

subjekty v polokontaktních disciplínách jsou technicky vyspělejší než subjekty
v plnokontaktních disciplínách,

-

ženy se ohodnotily lépe než muži,

-

státní trenér plnokontaktních disciplín ohodnotil probandy kritičtěji než státní trenér
polokontaktních disciplín,

Při zpracování dotazníku byli jak reprezentanti, tak státní trenéři ochotni
spolupracovat při vyplňování dotazníků. A za to jim děkuji.
Díky výsledkům byla zjištěna úroveň technické vyspělosti u reprezentantů v kickboxu,
podle hodnocení samotných závodníků a podle hodnocení státních trenérů. Výsledky mohou
posloužit státním trenérům pro zlepšení jednotlivých technik úderů i kopů u svých svěřenců
v reprezentaci.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Vyjádření Etické komise UK FTVS
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Příloha 2: Informovaný souhlas
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážený pane, vážená paní,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními
předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním
v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o
lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí
ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce s názvem Technická vyspělost reprezentanta
v kickboxu prováděna v tělocvičně Studio fighters – Strahov, Praha 6.
Hlavním cílem diplomové práce bude zjistit úroveň technické vyspělosti u dospělého reprezentanta
v kickboxu, ať už se věnuje polokontaktním či plnokontaktním disciplínám. Následně bude provedeno
srovnávání třech pohledů na technickou vyspělost každého reprezentanta, a to podle samotného
reprezentanta a dvou státních trenérů. Dále bude porovnání reprezentantů polokontaktních disciplín
s reprezentanty plnokontaktních disciplín ve vybraných technikách úderů a kopů. Na závěr bude
vyhodnoceno, jak svoji technickou vyspělost vidí muži a jak ženy. V této diplomové práci bude
použita jak metoda analýzy, tak metoda komparace. Metoda analýzy bude aplikována při rozboru a
popisu individuální technické přípravy každého reprezentanta. Informace o technické vyspělosti a
technické přípravě budou získány na základě dotazníku. V dotazníku budou využity bodové škály od 0
do 10 bodů. Metoda komparace bude využita v části porovnávání nejprve samotného reprezentanta a
názorů dvou státních trenérů. Státní trenéři vyplní podobný dotazník s bodovými škálami, který se
bude týkat technické vyspělosti reprezentantů. Metodou komparace taktéž budou porovnáni
reprezentanti polokontaktních disciplín a reprezentanti plnokontaktních disciplín ve vybraných
technikách úderů a kopů. A na závěr stejnou metodou bude zjištěno, jak vidí svoji technickou
vyspělost muži a jak ženy. Předpokládaný počet účastníků činí 16 reprezentantů kickboxu. Věk je
relevantní vzhledem k výzkumu, jedná se o dospělé účastníky ve věku 18-35 let. Výzkumu se účastní
osm žen a osm mužů. Jedná se o neinvazivní metodu. Při výzkumu budou účastnící vyplňovat pouze
dotazník. Při této formě výzkumu, kdy se bude jednat pouze o dotazování, nehrozí ani nedochází
k ohrožení života. Vyplňování dotazníku bude jednorázově a nebude časově omezeno. Získaná data
BUDOU zpracována, publikována a uchována V ANONYMNÍ PODOBĚ, tj. výzkum nebude uvádět
Vaše jméno a příjmení, ke kterému budou přiřazeny výsledky a informace získané prostřednictvím
dotazníkového šetření. V maximální možné míře bude zajištěno, aby získaná data byla po výzkumu
smazána a nebyla zneužita. S výsledky studie se budete moci seznámit na adrese:
terezamartinkova@seznam.cz
Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ....................................
Jméno a příjmení předkladatele projektu: Bc. Tereza Martínková
Podpis: .............................
Jméno a příjemní hlavního řešitele a spoluřešitelů Bc. Tereza Martínková
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve výše
uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace
o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné
odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj
souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat
předkladatele projektu.

Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ...................................
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Příloha 3: Dotazník pro trenéry
DOTAZNÍK PRO TRENÉRY
Na škále od 0 do 10 označte, na jakém stupni technické vyspělosti (dále jen TV) se
reprezentant/ka nachází:

A) Techniky rukou
1. JAB – přímý úder z přední ruky
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
2. PUNCH – přímý úder ze zadní ruky
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
3. HOOK – stranový obloukový úder (hák)
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
4. UPPERCUT – spodní obloukový úder (zvedák)
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
5. BACKFIST – stranový obloukový úder hřbetem ruky
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

B) Techniky nohou
1. FRONT KICK – přímý švihový kop
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
2. PUSH KICK – přímý tlakový kop
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
3. ROUND KICK – obloukový kop
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Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
4. ROUNDHOUSE KICK – obloukový kop nártem
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
5. SIDE KICK – přímý boční kop
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
6. HOOK KICK – hákový kop
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
7. CRESCENT KICK – obloukový kop malíkovou hranou
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
8. AXE KICK – obloukový kop patou (kladivový)
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
9. BACK KICK – přímý kop z otočky
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
10. LOW KICK – obloukový nízký kop
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
11. KNEE KICK – kop kolenem
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
12. FOOT SWEEP – podmet
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
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Příloha 4: Dotazník pro závodníky
DOTAZNÍK PRO ZÁVODNÍKY
1) Jsem: žena x muž
2) Věk: …………..
3) Závodím v: polo kontaktu x plném kontaktu
4) V disciplíně: …………...
5) Ve váhové kategorii: ………….
6) Kolik máte v průměru tréninků za týden? (číslo) ………….
7) Kolikrát týdně se věnuješ technické přípravě v předzávodním a závodním období?
(číslo) ………
8) Zaškrtni: a) mám lepší údery (box) než kopy
b) mám kopy lepší než údery
c) mám údery i kopy na stejně dobré úrovni
9) Rozsahy velmi ovlivňují techniku, hlavně kopů.
Zaškrtni: a) mám velmi dobré rozsahy
b) mám dostačující rozsahy
c) mám rezervy v rozsazích
10) Uveď příklady metod, či cvičení, kterými zlepšuješ své rozsahy dolních končetin:
………………………………………………………………………………..
11) Uveď příklady metod, nebo cvičení, kterými zlepšuješ svou techniku úderů:
…………………………………………………………………………………..
12) Uveď příklady metod, nebo cvičení, kterými zlepšuješ svou techniku kopů:
……………………………………………………………………………………………
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Na škále od 0 do 10 označte, na jakém stupni technické vyspělosti (dále jen TV) se jako
reprezentant/ka nacházíš:
A) Techniky rukou
1. JAB – přímý úder z přední ruky
Nízká (TV)
Vysoká (TV)
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
2. PUNCH – přímý úder ze zadní ruky
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
3. HOOK – stranový obloukový úder (hák)
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
4. UPPERCUT – spodní obloukový úder (zvedák)
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
5. BACKFIST – stranový obloukový úder hřbetem ruky
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

B) Techniky nohou
1. FRONT KICK – přímý švihový kop
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
2. PUSH KICK – přímý tlakový kop
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
3. ROUND KICK – obloukový kop
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
4. ROUNDHOUSE KICK – obloukový kop nártem
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
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5. SIDE KICK – přímý boční kop
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
6. HOOK KICK – hákový kop
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
7. CRESCENT KICK – obloukový kop malíkovou hranou
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
8. AXE KICK – obloukový kop patou (kladivový)
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
9. BACK KICK – přímý kop z otočky
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
10. LOW KICK – obloukový nízký kop
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
11. KNEE KICK – kop kolenem
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
12. FOOT SWEEP – podmet
Nízká (TV)

Vysoká (TV)

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
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