
INFORMAČNÍ LETÁK 
– boxovací pytel Katsudo 

 

Popis 

Boxerský pytel Katsudo je určen pro nácvik a trénink vytrvalosti, rychlosti, síly a hlavně techniky úderů a kopů. Pytel se zpravidla věší na 

konstrukci nebo závěsný mechanizmus nainstalovaný na stropě. Vrchní materiál je syntetická látka plastel, která je pevná a odolná. Vnitřek je 

vyplněn sekaným textilem nebo kombinací textile a molitanu (náplň „profi“). Pytle o výšce 50 cm, 70 cm a 90 cm mají v horní části přišité 

popruhy s okem, které je potřeba spojit s karabinou (není součásti balení) a tuto karabinu připevnit na závěs. Pytle s výškou 100 cm, 120 cm, 

150 cm a 180 cm se dodávají s řetězy, které jsou spojené otočným kloubem, za který se pytel věší. 

Výběr správné velikosti 

Velikost pytle je závislá na individuálních potřebách, věku, výšce a hmotnosti cvičence, dále také na jeho výkonnosti, kvalifikaci a sportovní 

disciplíně. Pro děti se doporučuje menší a lehčí pytel, který při úderech klade menší odpor. Pro nácvik nízkých kopů doporučujeme pytle 

s výškou 150 cm nebo 180 cm. 

Používání 

Boxovací pytel Katsudo je určen pro užívání v interiéru. Po zavěšení pytle na konstrukci resp. závěs na stropě, který je bezpečně nainstalovaný, 

je pytel připravený pro užívání. Pro trénink úderů rukama používejte pouze pytlové rukavice. V ideálním případě použijte také boxovací 

bandáže pro zpevnění rukou. Pro trénink kopů použijte chrániče holení a nártů. Do pytle se nesmí kopat v žádné obuvi. Použitím chráničů 

významně snížíte riziko zranění. Správná technika úderů a kopů snižuje riziko zranění, které ale není možné úplně vyloučit. 

Údržba 

Boxerský pytel je možné zvenku čistit vlhkým hadrem. Pytel nevystavujte extrémním teplotám a zabraňte jeho kontaktu s chemickými látkami. 

Pytel skladujte a používejte v suchém prostředí. Pytel je vhodné jednou za čas sundat, dočasně ho postavit naopak (otočit shora dolů) 

a následně opět zavěsit v původní poloze. Je to preventivní opatření, aby byla výplň rovnoměrně rozložená.  

Velikosti boxovacích pytlů a jejich hmotnost 

Výška – průměr – hmotnost 

• 50 cm – 22 cm – 7 kg 

• 70 cm – 28 cm – 20 kg 

• 90 cm – 30 cm – 25 kg 

• 100 cm – 30 cm – 34 kg 

• 120 cm – 35 cm – 43 kg 

• 120 cm – 40 cm – 50 kg 

• 150 cm – 35 cm – 57 kg 

• 150 cm – 40 cm – 62 kg 

• 180 cm – 35 cm – 63 kg 

• 180 cm – 40 cm – 75 kg 

Hmotnost pytle je orientační. Hmotnost se udává bez popruhu nebo řetězů. 

Složení 

PVC, směs textilu, polyester, ocel 

Místo výroby 

Vyrobeno na Slovensku. 
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