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Praha, 1. října 2019 
 

Zpráva o činnosti Českého svazu karate JKA, z.s. 
Za rok 2018 – 2019 

 
Plány na začátku období 

1) Stabilizovat chod svazu v souladu s novou strukturou svazu dle stanov schválených 
na VH 2017 

2) Rozdělit a systemizovat činnost na centrální a regionální 
3) Legislativně upravit postupně jednotlivé směrnice dle potřeby úseků a komisí 
4) Zkvalitnění komunikace na úrovni řídící a všeobecné 
5) Zkvalitnění mediální propagace svazu 
6) Aktivace členské základny k činnosti 
7) Zkvalitnit systém vzdělávání především trenéři, rozhodčí a zkvalitnit práci na úseku 

rozhodčích 
8) Zavést hodnotící systémy (závodníků=rating jka, rozhodčích apod) 

 
Plnění  

1) Stabilizace svazu byla naplněna a svaz JKA pokračuje v souladu s novými stanovami, 
Prezidium řídí chod svazu v rozsahu svých pravomocí, bez personálních změn, CV 
výbor je svoláván v souladu s potřebami a v minimálním rozsahu v souladu s platnými 
stanovami, KK projednává a naplňuje svoji  činnost v souladu s vlastním plánem, 
odborné komise jsou funkční a aktivní, vycházejí z platných stanov a vlastních 
směrnicí, vystupování JKA ČR ve vztahu k nadřízeným orgánům a organizacím, včetně 
zastupování zájmů JKA ČR k světovým federacím je zabezpečováno kontinuelně 

2) S rozdělením činnosti bylo započato, ale není dokončena legislativní stránka v této 
oblasti, dopracování organizačního řádu, který tuto oblast bude řešit bude tvořit 
prioritu pro následující období 

3) Legislativní úpravy ve vztahu k platným stanovám jsou řešeny postupně, dokončeny 
byly směrnice komise rozhodčích, kodex rozhodčích, soutěžní řád, aktualizovány byly 
pravidla JKA, v rozpracovaní jsou směrnice rady reprezentace, mediální komise, 
směrnice pro TM a organizační řád, dále se zpracovává překlad manuálu pro 
instruktory JKA (trenérsko-metodická příručka) 

4) Úroveň komunikace se zlepšila, pro informaci k členské základně slouží především 
web jka.cz, mailová komunikace a sociální sítě 

5) Mediální propagace svazu je zajištěna a stabilizována v rámci potřeb a v rozsahu 
stanoveném plánem MK 

6) Aktivace členské základny je prováděna kontinuálně, byl zaktivován region 
„libereckého kraje“, kde byl také ustanoven nový krajský svaz, dále se aktivuje oblast 
„plzeňského kraje“, další aktivaci lze spatřovat v zapojení mladší generace a navýšení 
podílu mladších kádrů na činnosti jednotlivých odborných komisí 

7) Aktivace úseku rozhodčích a trenérů je dlouhodobě sledována a podporována, 
systémy budou vyhodnoceny v následujícím období, protože směrnice pro úsek 
soutěží a rozhodčích je platná od 01/2019 

8) Systém žebříčku závodníků „raiting jka“ nebyl doposud zrealizován, a tato oblast bude 
řešena prioritně v následujícím období 
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Plnění všeobecných plánů v průběhu roku 2018 – 2019  
1) Činnost v roce 2018 proběhla v souladu s plánem stanoveným na tento rok 
2) Činnost v roce 2019 probíhá rovněž v souladu s plánem stanoveným na rok 2019 

- Proběhlo lednový Meeting JKA – školení rozhodčích, instruktorů-trenérů, 
zkušebních komisařů (podrobné informace – viz zpráva ze školení), součástí akce 
bylo i projednání plánů a záměrů na rozvoj a činnost JKA ČR 

- Proběhla školení trenérů III.třídy (2x 06(2019 a 09/2019), II.třídy (1x 09/2019), 
které zajišťoval úsek trenérsko-metodický (TMÚ) 

- Proběhlo doškolení rozhodčích pod patronací instruktorů JKA HQ v rámci 
vícedenního semináře Gasshuku Česká republika (07/2019) 

- Postupové soutěže NP a NL probíhají v souladu se sportovním kalendářem a jejich 
organizační zabezpečení provádí úsek STK ve spolupráci s komisí rozhodčích, 
Prezidiem JKA a střešní organizací ČUBU. 

- JKA ČR uspořádalo ve spolupráci s KK Kadaň a Klášterec, z.s. významnou 
sportovní akci ME JKA dětí, mládeže a veteránů (Kadaň, 05/2019) s velmi 
pozitivním ohlasem a hodnocením ze strany účastníků 

- Reprezentace na mezinárodní úrovni probíhá dle plánu Rady reprezentace, 
proběhlo ME JKA seniorů a juniorů (Norsko - Stavanger, 04/2019), MS WSKA 
(Portugalsko - Lisabon, 09/2019), proběhla 4 soustředění, 3 MKT a 2 VT 
s rozšířením přípravy pro reprezentační výběr JKA, zprávy z jednotlivých akcí jsou 
pravidelně zpracovávány, včetně výsledkového servisu a prezentovány MK 

- Mediální komise pracuje stabilně pro propagaci a prezentaci svazu na veřejnosti, 
pravidelně zajišťuje servis pro ČT4 Magazín bojových sportů, připravuje články 
pro Magazín Fighter´s, web jka.cz, sociální sítě facebook a instagram 

3) V druhé polovině roku 2019 se chystají dle plánu činnosti čtyři významné akce, jedná 
se o semináře s japonskými instruktory R.Shimizu v Praze (11/2019), S.Akita 
v Táboře (11/2019, uspořádání nejvyšší soutěže MČR JKA (11/2019) a zajištění účasti 
a prezentace svazu na Noci mistrů 2019. 
 

Plány činnosti na rok 2020 
1) Zajistit chod svazu v rozsahu minimálně shodném jako v letech 2018 až 2019 
2) Důsledně rozdělit a systemizovat činnost na centrální a regionální, jednoznačně toto 

stanovit směrnicí, včetně podmínek a vztahů mezi zajišťujícími subjekty a svazem JKA 
3) Pokračovat v legislativních úpravách jednotlivých směrnic dle potřeb úseků a komisí 
4) Zkvalitnit úroveň komunikace ve svazu řídící a všeobecné 
5) Dále pokračovat ve zkvalitnění mediální propagace svazu 
6) Aktivace členské základny k činnosti, rozšíření členské základny v dalších regionech a 

krajích, včetně zvýšení podílu aktivní čl.základny 
7) Pokračovat ve zlepšování úrovně a práce rozhodčích, včetně zapojování nových 

rozhodčích do činnosti úseku rozhodčích 
8) Zavést hodnotící systém pro závodníky = „rating jka“ 
9) Aktivovat a iniciovat vznik dalších center pro práci s TM (SCM) 

 
 
Praha, 1. října 2019 
Vypracoval: Ing. Richard Růžička 


