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Český Svaz karate JKA                           

P r a h a  

 

 

Určeno všem oddílům, klubům, trenérům, instruktorům, 

zkušebním komisařům, vedoucím dojo, rozhodčím. 

 

Zpráva z meetingu oddílů 2022 
 

datum konání:  15. ledna 2022/ od 20.00 hodin  

(+ 13. února 2022 komise pro posouzení chráničů pro soutěže JKA ČR 

v rámci semináře JKA v Praze) 

místo konání: SKP Tsunami České Budějovice, Jiráskovo nábřeží 999/25 

 (SKBU Hostivař Praha, Trhanovské nám. 179/9) 

 

Počet účastníků meetingu:   54 (5) 

 

Obsah jednání: 

1) Organizační struktura a systém fungování sekretariátu svazu 

2) Aktuální kalendář akcí JKA ČR a projekty na budoucí období 

3) Soutěžní řád JKA ČR úpravy pro rok 2022 

4) Zkoušky STV Dan a 1.kyu 

5) Ostatní 

 

Průběh jednání (záznam): 

Úvod  

Přivítání, úvodní informace, stanovení pravidel komunikace v rámci meetingu (hlášení, diskusní 

příspěvky, způsob jednání atd.). Apelace na konstruktivistu příspěvků a jednání. Uvedení, že 

schůzka má informativní charakter a nenahrazuje jednání orgánů JKA ČR. 

 

Add bod 1) - Organizační struktura a systém fungování sekretariátu svazu 

Systém fungování JKA ČR vychází z organizačního řádu, který definuje „schéma svazu“.  Informace 

jsou zveřejněny prostřednictvím internetových stránek jka.cz a byly řešeny a projednány již v roce 

2021. Veškeré dokumenty a materiály spojené s fungováním svazu (diplomy ze zkoušek, průkazy, 

licenční osvědčení, metodické materiály apod.) budou vždy k dispozici k vyzvednutí po předchozí 

telefonické domluvě na sekretariátu svazu na adrese: Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10 

Výjimkou budou materiály distribuované jednotlivými komisemi napřímo v rozsahu jejich pravomocí. 

 

Add 2) - Aktuální kalendář akcí JKA ČR a projekty na budoucí období 

Aktuální kalendář JKA ČR na rok 2022 a plán činnosti byl uveden s vysvětlením, co tvorbu kalendáře 

ovlivnilo, a proč byly akce NP pro mládež a seniory sloučeny do jednoho víkendu. 

Zástupci klubů byli vyzváni k podpoře všech významných akcí, které JKA pořádá i podporuje, a byl 

kladně hodnocen pozitivní přístup v komunikaci na všech úrovních v celém svazu, který dává 

možnost řešit problémy smírnou cestou, zástupci byli rovněž vyzváni, aby vznášeli konstruktivní 

návrhy, kritiku a přijímali rozhodnutí orgánů svazu s odpovídajícím respektem, který je základem 

dobrých vztahů mezi členy svazu. 
 

Projekty pro budoucí období: 

• školení trenérů II. Třídy 2022, které bude současně koncipováno jako dlouhodobý 

vzdělávací program pro mladé budoucí trenéry (Trenérsko-instruktorský kurz) s cílem 

dlouhodobé přípravy vybraných jedinců na trenéry s větším podílem praxe a teorie než v 

běžném kursu  

• systém práce SCM, bude vycházet z koncepce TM (dokument zpracovaný Prezidiem JKA, 

10/2019 s aktualizací kriterií pro zařazování závodníků do SCM, 01/2021), systemizace 

činnosti SCM s ohledem na úroveň a aktivitu SCM (kriteria pro přerozdělování prostředků jsou 

nastavena a jako funkční budou zachována) 

• metodické materiály byly zhotoveny a budou distribuovány mezi trenéry II. a III. třídy 
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Add 3) - Soutěžní řád JKA ČR úpravy pro rok 2022 

Byly uvedeny důvody pro doplnění, úpravy a rozsah úprav soutěžního řádu JKA ČR 2022. 

Doplnění soutěžního řádu o: 

• Liga obecně – napojit tvorbu týmů na SCM (dorost, žáci) 

• Liga dorostenců – oddělit kumite ml. a st.dorost od sebe (velké rozdíly), stejným 

způsobem jako bylo provedeno u kategorie žáci v roce 2021 

• Jednotné použití chráničů rukou na soutěže (jednotlivci-liga) a stanovení jejich tloušťky pro 

soutěže JKA ČR  

 

Dne 13. února 2022 se sešla pětičlenná komise pro posouzení chráničů pro soutěže JKA ČR, která ve 

souladu s jednáním 15.1.2022 posoudila všechny předložené vzorky chráničů a rozhodla, že: 

pro soutěže JKA ČR budou používány chrániče, které mají tloušťku ochranné vrstvy 

v rozmezí 2 až 3 cm. 
•   

Aktualizace soutěžního řádu bude ve smyslu všech výše uvedených bodů v následujícím období 

připravena, projednána v orgánech JKA ČR a následně zveřejněna. Platnost bude účinná od termínu 

schválení směrnice.  

 

Add 4) - Zkoušky STV dan a 1.kyu 

Byly uvedeny informace o pravděpodobném ukončení činnosti shihana Hideo Ochi v ČR, o záměru 

zachování únorového semináře a Gishin Cupu s instruktorem Ryosuke Shimizu. Předpokládá se, že 

termíny zkoušek na STV Dan budou přesunuty na seminář Gasshuku Česká republika, který má 

mezinárodní účast z JKA HQ a má oficiální souhlas s konáním zkoušek na STV 1.-3. Dan JKA. 

Zkoušky na STV vyšší budou probíhat dle platných pravidel v rámci akcí Gasshuku SRN, Evropské 

Gasshuku nebo přímo v Honbu Dojo v Japonsku. Vzniklá situace bude dále projednána se shihanem 

Hideo Ochi a členská základna bude o výsledku informována. 

 

Zkoušky na STV dan 1.kyu budou probíhat shodným způsobem jako v roce 2021, přihlašování přes 

databázi JKA (ČUBU) bude zachováno a bude probíhat stejně jako u zkoušek na STV 9.-2.kyu. 

Zkouška na STV 1.kyu bude stejně jako v minulých letech prováděna komisionálně na stanovených 

význačných akcích JKA ČR, po úspěšné zkoušce si adept zajistí vyzvednutí diplomu na sekretariátu 

JKA – viz bod 1) 

 

Add 5) – Ostatní 

Byla opětovně podána informace o konání VH JKA ČR v 06/2021 a o navýšení členské známky JKA 

na 300,- Kč/osobu,rok. a o termínech nákupu známky.  

 

Informace o schválení instruktorů od JKA HQ pro mezinárodní kemp Gasshuku Česká republika, 

který proběhne v Kadani v termínu 1.-5. července 2022, a kterými budou Sensei Naka Tatsuya, 

Okuma Koichiro a Kurihara Kazuaki. Pro Gasshuku CZ byly odsouhlaseny i zkoušky na STV 1.-3. 

Dan, zkoušky na licence mezinárodní rozhodčí úrovně D/C a licence mezinárodních instruktorů 

úrovně D. Přihlašování budou zajišťovat příslušné komise dle jejich kompetencí. 

 
 

 

    
 
Praha, 20.02.2022 
Zpracoval: Ing. Richard Růžička 
 
 


