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Co je Hojo undo? 
Hojo Undo v doslovném 

japonském překladu 
znamená „doplňkové cvičení“. 
V okinawských stylech je to 
elementární a nezbytná součást 
rozvoje každého cvičence. 
Tento soubor cvičení je typický 
hlavně pro okinawské styly Goju 
Ryu a Uechi Ryu. Protože jsem 
sám cvičencem stylu Goju Ryu 
a reprezentantem International 
Okinawan Goju Ryu Karate-do 
Federation (IOGKF) na Slovensku, 
budu mluvit o specifikách Hoju 
Undo v rámci Karate stylu Goju Ryu. 

Hojo Undo posilňuje šlachy 
a klouby a pomáhá získávat 
sílu, která udělá z technik 
drtivou zbraň. Napomáhá nejen 
rozvoji paží a ramen, ale učí, jak 
generovat sílu z břicha, ze zad, 
posilňuje i mezižeberní svalstvo, 
čímž zároveň chrání při dopadu 
úderu v boji. Stejně tak nás učí 
rozvíjet koordinaci svalů, těla, 
dechu, rychlosti, jako i držení 
těla. Význam Hojo Undo nejlépe 
dokumentuje vyhlášení mnoha 
tradičních mistrů okinawského 
Goju Ryu, kteří říkají „No Hojo 
Undo, no Goju Ryu“ (bez Hojo 
Undo není Goju Ryu). 

Samotné Hoju Undo můžeme 
rozdělit do dvou skupin. 
Můžeme mluvit o Hojo Undo bez 
nářadí a o Hojo Undo s nářadím. 

Pod pojmem Hojo Undo bez 
nářadí si můžeme představit 
téměř všechny doplňkové cviky, 
které se používají ve všech 
Karate Dojo na světě. Ať už jsou 
to typické kliky, dřepy, nebo 
klasické posilování břišního 
svalstva. Zvláštností stylu Goju 
Ryu je takzvané Neko Undo 
(cvičení kočky), což je jistý druh 
kliku, kde však váha leží hlavně 
na ramenou a rozvíjí tak jejich 
sílu a svalstvo kolem. 

Pracovat s vlastní vahou 
těla je skvělý prostředek na 
získání základní síly. Pokud však 
potřebujeme sílu specifikovat 
a zaměřit se na jisté svalové 
partie, neobejdeme se bez 
Hojo Undo s nářadím. Zde 
už mluvíme o jednoduchém 
nářadí hlavně ze dřeva 
a kamene. V tomto článku se 
budeme věnovat alespoň těm 
nejznámějším. 

Chi Ishi (Chishi)
Toto nářadí patří 

k nejpotřebnějším a mělo by 

být součástí každého tradičního 
Dojo okinawského Goju Ryu. Je 
to kámen nebo jiné závaží, které 
je upevněno na dřevěné holi. 
Existuje přesná sestava cviků, 
která rozvíjí úchop, sílu zápěstí 
a ramen, ale i pevnost celého 
těla. Při cvičené s Chi Ishi se 
klade důraz na správné dýchání 
a zharmonizování pohybů těla 
s dechem. Výsledkem je správné 
kime v každém pohybu. Cvičení 
se provádí v postoji shiko dachi, 
čímž se rozvíjí i síla nohou. 

Váha závaží by se měla být 
7-10 % tělesné váhy cvičícího. 
I proto pokročilejší adepti Karate 
už mají svoji tzv. „osobní Chi Ishi“, 
která přesně odpovídá jejich 
váze a délce rukou. Dýchá se 
aktivně. Doporučuje se cvičit 
denně 10 – 20 opakování 5 – 6 
cviků. Vytvoří se tak dobrý 
základ pro techniky. 

Makiwara  
Asi nejznámější nařadí 

a součást Hojo Undo na světě, 
které se využívá ve všech 
okinawských stylech Karate. 
Svou dovedností byli známí 
i Sensei Funagoshi, zakladatel 
Shotokanu, jakož i Sensei 

Motobu Choki, zakladatel 
Motobu Ryu. V tradičním ponětí 
je makiwara dřevěná deska 
zapuštěná do země a na vrchu 
obalená rýžovou slámou. I dnes 
můžeme tuto podobu najít 
v zahradních Dojo opravdu po 
celém světě. 

Problémem dnešního tréninku 
bojových umění je, že jenom 
málokdo cvičí ve vlastních 
prostorách. Většina z nás cvičí 
v pronajatých tělocvičnách 
a je proto problematické 
namontovat tam tradiční 
makiwaru. Proto se v dnešní 
době jako náhražka používají 
boxovací pytle, lapy a štíty. 

Cvičení na makiwaře nám 
pomáhá zpevňovat zápěstí, 
rozvíjí sílu a tvrdost úderu 
a pomáhá naučit tělo jak 
zachovat stabilitu, rovnováhu 
a zakořenění (muchimi) i při 
dopadu úderu. Údery do 
makiwary nebo pytle by měly 
být součástí každého tréninku 
bojových umění.

Kongo Ken
Toto méně známé nářadí je 

významným nástrojem pro 
pokročilejší cvičení. Je unikátní 

hOJO undO
– doplňkové cvičení
Důležitou součástí tréninků na Okinawě je cvičení s tradičními pomůckami Hojo 
undo, které společně s Jumbi undo (tradiční rozcvičkou) a tréninku na makiwaře, tvoří 
nezbytný základ tréninku tradičních bojovných stylů, jako je například cesta Karate. Pro 
lepší pochopení jsme oslovili jednoho z instruktorů tradičního karate IGORA VAKOŠE 
z Bratislavy. V klubu tradičního karate IOGKF Dojo Slovakia se doplňkové cvičení 
používá na každém tréninku, takže jsme pro čtenáře našeho časopisu Bojová umění – 
Fighter´s magazin vybrali skutečného odborníka.

DoguNigiri-Game Ishi-Sashi
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pro okinawské Goju Ryu a do 
systému ho zavedl Sensei Miyagi 
Chojun po své návštěvě na 
Hawaji. Cvičí se buď jednotlivě, 
nebo ve dvojicích. Cvičení ve 
dvojici rozvíjí koordinaci těla 
a spolupráci s partnerem. 
V opačném případě přichází 
k nechtěným zraněním. 

Kongo Ken je železná obruč 
o váze 20 – 50 kg. Cvičí se s ní 
například dřepy v shiko dachi, 
přičemž obruč držíme kolem 
krku, dělají se s ní kliky, kde jeden 
konec je opřený o zem a druhý 
o krk cvičence, a další namáhavé 
cvičení. Rozvíjí celkovou sílu 
těla, nohou, rukou a ramen a učí 
správnému držení těla. Pomáhá 
též rozvíjet sílu boků nezbytnou 
pro hody.

Nigiri Game
Na Okinawě se pod tímto 

jménem ukrývají džbány z pálené 
hlíny se širokým hrdlem, které se 
dá uchopit roztáhnutými prsty. 
Dovnitř se pak může nasypat 
písek, nalít voda nebo naklást 
kameny a dosáhnout tak váhy, 
kterou vyžadujeme. V některých 
případech se používají též Nigiri 
Game ze železa

Cvičení s Nigiri Game rozvíjí sílu 
v prstech, sílu úchopu, předloktí 
a ramena, což je nezbytné pro 
techniky otevřených rukou. 
Pomáhá rozvíjet pevný postoj, 
který je pro vykonání techniky 
nezbytný. 

V dnešní době se může 
použít jako náhražka za křehké 
keramické vázy jednoruční činka 
s příslušnou velikostí závaží, 
která je vhodná pro úchop prsty. 

Tetsu Geta
Nářadí Tetsu Geta vychází 

z tradiční japonské obuvi, 
dřevěného sandálu. Ten se 
japonsky jmenuje Geta. Pro 
rozvoj síly a dynamiky dolních 
končetin se vyvinul sandál ze 
železa – Tetsu Geta. Provádějí 
se s ní kopy, čímž se rozvíjí 
dynamika a síla dolních končetin 
a rozvíjí se správná technika. 
Zároveň posiluje i prsty na 
nohou a napomáhá tak 
pevným postojům a správnému 
zakořenění postoje.

Makiage Kigu
Jedná se o krátkou dřevěnou 

tyč, na které je uvázáno lano se 
závažím. Cvičenec v přirozeném 
postoji namotává a zpětně 
rozmotává závaží, nejrychleji 
jak to jde. Tyč se může držet 
nadhmatem nebo podhmatem 
v natažených rukou.

Cvičení s tímto nářadím 
rozvíjí sílu zápěstí a předloktí 
a nutí ohýbat zapěstí až do 
krajních poloh. Velikost závaží se 
může měnit v závislosti od síly 
a fyzické kondice cvičícího.

Ishi Sashi, nebo Tetsu Sashi
Toto nářadí vychází ze zámků, 

které se na okinawě používaly 
na uzamykání dveří. Protože 
na Okinawě je problém se 
železnou rudou (důvodem je 
bažinatá půda krajiny), tesaly se 
zámky z kamene (Ishi Shashi). 
Později se objevily i verze ze 
železa (Tetsu Sashi). V dnešní 
době se toto nářadí využívá 
po celém světě pod názvem 
Kettlebel a je populární zejména 
při kondičním cvičení MMA 
a dalších plnokontaktních 
sportů. Někdy se jako variace 
používá Tekkan, což je kamenná, 
nebo železná obruč, která se 
navleče na ruce jako náramek. 

Cvičení s tímto nářadím rozvíjí 
sílu celých končetin, svaly zad, 
ramenního pletence a hrudního 
svalstva. Využívají se pomalé 
techniky a cvičí se s nimi ve 
stylu Kata Sanchin a Tensho. 
Dynamické cvičení pak rozvíjí 
sílu a zručnost v úchopech 
a koordinaci celého těla. Může 
se použít i na cvičení nohou, kde 
se toto nářadí navleče na nohu 
a cvičí se jako se závažím. Rozvíjí 
to dynamiku a sílu dolních 
končetin.  

Toto je jenom základní 
výpočet těch nejznámějších 
tradičních pomůcek pro Hojo 
Undo. K těm méně známým 
patří například Chi Sau 
(kovový kruh, který se využívá 
i v čínských bojových uměních), 
Tan (původně kola z vlaku 
s osou, využívají se jako činka), 
Jari Bako (nádoba naplněná 
pískem, do které se prováděly 
údery zavřenýma i otevřenýma 

rukama), jako i moderní nářadí, 
které se využívá se současnými 
moderními poznatky, jako 
je expandér (gumové lano, 
používá se na rozvinutí 
dynamiky rukou a nohou), různé 
formy činek a další množství 
nářadí. Každé bojové umění si 
vyvinulo vlastní soubor cvičení 
a sestavu nářadí, které rozvíjí to, 
co které umění vyžaduje. 

Je potřeba mít na paměti, 
že Hojo Undo jsou doplňková 
cvičení a jako taková by se 
měla stát doplňkem pro trénink 
každého adepta bojových 
umění. Ať už jsou to cviky bez 
nářadí, jenom s vahou vlastního 
těla, nebo specifikované cvičení 
s nářadím, cílem je rozvinutí 
fyzické síly, co pomůže rozvoji 
techniky a učiní tak naše bojové 
umění ještě nebezpečnějším 
a efektivním v případě fyzického 
útoku. Zároveň udržujeme 
tělo v dobré fyzické kondici 
a přispíváme tak k celkové 
duševní pohodě, protože jak 
říkávali již staří Řekové:  „Ve 
zdravém těle zdravý duch“. 

Pokud máte zájem si 
vyzkoušet Hojo Undo v praxi, 
je možné kontaktovat zastupce 
IOGKF Dojo Slovensko nebo 
IOGKF Rakousko (www.iogkf-
austria.at). Dojo instruktoři vás 
rádi seznámí s uměním, které 
přetrvává století až do dnešní 
doby.

Igor Vakoš a Antonín Grůza
Foto: Mária Šimková,  

archiv autora
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