
Slovníček pojmů

Počtítání

0 zero 4 yon/ ši 8 hači 20 ny-džu 60 rok-džu 100 hjoku
1 iči 5 go 9 kju 30 san-džu 70 sič-džu
2 ny 6 roku 10 džu 40 yon-džu 80 hadž-džu
3 san 7 siči 11 džu-iči 50 go-džu 90 kju-džu

Povely:

Pozor! Yój!
Zadrž! Yame!, Mate!
Začni! Hadžime!
Pokračuj! Tsuzukete!
Pozdrav! Rei!
Rozhodni! Hantei
Soustřeď se! Mokuso

Strany:

Dopředu Mae
Dozadu Ushiro
Stranou Joko
Levá Hidari
Pravá  Migi

Pohyb:

Chůze Aruku
Krok vpřed Ayumi ashi
Krok vzad Ushiro ayumi ashi
Skok vpřed Yori suri ashi (odražení se od zadní nohy)
Přísun v před Okuri suri ashi (přísun zadní nohy a vykročení druhé nohy vpřed)

Odsun vzad Ushiro suri ashi (začína přední noha, pak zadní)

Krok stranou Joko ayumi ashi
Obrat o 180° Mawate
Obrat o 90° Tai sabaki

Postoje: Dachi waza

Postoj dachi
Čelní postoj Zenkutsu dachi - útočný postoj, 75% váhy na přední noze, 

široký jako ramena, špičky chodidel 
vodorovně, koleno přední nohy ven

Obranný postoj Kokutsu dachi – obranný postoj, 75 % váhy na zadní noze,  
chodidlo přední a zadní nohy svírá pravý úhel

Postoj jezdce Kibadači  – širší rovnoběžný postoj (postoj jezdce), 2 
šířky ramen, chodidla vodorovně a kolena se 
tlačí ven
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Sed na patách Seiza
Stoj spatný Musubi dachi
Stoj spojný Heisoku dachi
Rovnoběžný postoj
na šíři ramen Heiko dachi
Postoj kočky Neko ashi dachi -přední noha na koshi (je na ní minimální 

procento váhy) 
Fudo dachi - ZD ale zadní noha pokrčená, váha 50-50
Shiko dachi - jako KiD ale špičky vytočené ven na 45°
Sančin dachi - postoj přesýpacích hodin
Teidži dachi - postoj písmena T
Renoji dachi - vysoké KkD
Kosa dachi - koleno zadní nohy podepírá přední v jamce 

kolena přední nohy, nohy jsou pokrčené
Sagi ashi dachi -postoj na jedné noze, koleno nahoře

Techniky Rukou: Te waza

Úder Cuki
Přímý úder klouby Oi cuki

Age cuki úder směrem zespoda nahoru 
Ageempiuči  úder loktem vzhůru
Jokoempiuči úder loktem stranou
Uširoempiuči úder loktem vzad
Čokucuki přímý úder s rotací pěsti 180°
Gjakucuki přímý úder různostranný (např.úder pravou 

rukou v levém zenkucudači)
Kizamicuki úder přední rukou s vysunutím ramene
Jamacuki soupažný úder současně na čúdan a džódan 
Kagicuki úder vedený ze strany, hák
Nukite „ruka – kopí", hroty prstů
Rencuki vícenásobný úder rukou
Tatecuki úder s poloviční rotací pěst
Uracuki úder bez rotace zápěstí
Urakenuči úder hřbetem pěsti (klouby prstů)

Sek uči
Haitóuči úder či sek palcovou stranou
Šutouči sek malíkovou hranou

Blok uke
Učiuke vnitřní kryt předloktím (směrem ven)
Osaeuke tlakový blok
Nagašiuke kryt smetením 
Ageuke kryt horního pásma
Sotouke vnitřní kryt předloktím (směrem dovnitř)
Gedan barai kryt spodního pásma (směrem zezhora) 
Šuto uke blok podobný učiuke, ruka je otevřená
Kakiwakeuke dvojitý kryt směrem ven (proti držení či 

škrcení zepředu)
Kakeuke zachytávací kryt
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Technika nohou: Geri waza

Fumikomi dupnutí
Hizageri kop kolenem
Jokogeri  kop stranou
Jokogeri kekomi kop stranou patou
Jokogeri keage kyvadlový kop stranou malíkovou hranou
Kakatogeri kop patou (vedený zhora dolů)
Kingeri kop na genitálie
Maegeri kop vpřed
Ushirogeri kop vzad
Mawashigeri obloukový kop
Mikazukigeri kop obloukem ve svislé rovině dovnitř
Ura mikazukigeri kop obloukem ve svislé rovině ven 
Okurigeri kop přední nohou po předchozím přísunu 

zadní nohy
Ura mawašigeri obloukový kop z vnější strany dovnitř přední 

nebo zadní stranou chodidla bez otočení těla
Kizamigeri kop z přední nohy
Rengeri vícenásobný kop
Tobigeri kop ve výskoku
Uširomavašigeri obloukový kop vzad s celým otočením těla

Části těla:
 
Horní pásmo džodan
Střední pásmo čúdan
Spodní pásmo gedan

Hlava men
Břicho hara
Ruka Te
Dlaň teišó
Hřbet dlaně haišu
Malíková hrana šuto
Palcová strana haitó
Přední dva klouby seiken
Klouby prstů hiraken
Vrchní část kloubů uraken
Předloktí wan, haiwan
Loket empi
Boky hanmi
Koleno hiza
Malíková hrana nohy sokuto
Ploska nohy sokutei
Palec tsumasaki
Nárt haisoku
Pata kakato
Polštářky prstů koši

Strana 3



Ostatní názvosloví:

Aka červený
Aka no akači červený vítězí
Ao modrý
Širo bílý
Dojo tělocvična
Bu válka
Budó cesta válečníka
Budžucu umění válečníka
Bunkai demonstrace významu Kata – pohybů s jedním nebo více partnery
Čimei smrtelný úder
Dan mistrovský stupeň
Fukušin pomocník
Gi , karategi cvičební úbor pro karatedó (kimono)
Hansoku porušení, překročení pravidel
Hikite  stažení pěsti k boku těla
Hikiwake nerozhodně
Ippon bod, platná technika
Kamae bojový postoj,střeh
Kamaete!  zaujmout nějaké držení těla
Karatedó „cesta prázdné ruky", bojové umění
Karateka karatista
Kata souhrnné cvičení
Katašiai soutěž v katách
Ki vitální energie,čchi
Kiai výkřik provázející techniku, sjednocení energie člověka
Kihon základní škola
Kime explozivní provedení techniky s maximální silou a v co nejkratší možné době
Kjú žákovský stupeň, žák
Kóhai začátečník
Kumite „setkání rukou", cvičení se soupeřem
Obi pás ke karategi
Ricurei pozdrav v postoji
Rjú škola, styl, směr
Samuraj příslušník japonské vojenské šlechty
Sempai pokročilý cvičenec
Sensei učitel
Sensei ni rei pozdrav učiteli
Senteikata od zkoušeného, nebo účastníka závodu vybraná Kata z předem dané skupiny
Shiteikata  povinná Kata
Šiai soutěž
Šihan mistr
Šikkaku diskvalifikace
Šimpan rozhodčí
Šimpan ni rei pozdrav rozhodčímu
Širó bílý
Širó no kači vítězí bílý
Šómen ni rei pozdrav čestnému místu v dódžó
Tamešiwari lámací technika (přerážení předmětů)
Tatami rohože, speciální žíněnka pro výcvik některých bojových umění
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