
 
   

 

Český svaz karate JKA, z.s. 
 
 

Příloha č. 4 
 

Seznam SCM 
 
Seznam zřízených sportovních center mládeže (SCM) 

číslo 
 

název SCM 
/vedoucí/ 

zařazené kluby (SpS) 
 

zastupuje 
 

1 SCM a VSCM Praha  SKBU Hostivař Limburský Vladimír 

  /Konečná Jana/ Sport Úvaly Konečná Jana 

    SKP Hvězda K.Vary (část Praha) Růžička Richard 

    Shobu Academy Č.Lípa / Gryf Liberec Drobeček Jan 

2 SCM Střední Čechy  SK Shotokan Neratovice Petržílek Zbyšek 

  /Petržílek Zbyšek/  SKK Bechyně Hána Pavel 

    SC Flair Praha Dvořák Tomáš 

    Sport Team Scorpions Uhříněves Brožíček Antonín 

3 SCM Karatedó Steklý Karatedó Steklý Steklý Jan 

  /Steklý Jan/ KK Brno Doležal Jakub 

4 SCM Jižní Čechy  KK Č.Krumlov Kneifl Roman 

  /Kneifl Roman/  KPK Tábor Pěknic Josef 

    SKK Bechyně Cibulka Petr 

    Shirokan Č.Budějovice Bílý Stanislav 

    FightClub Č.Budějovice Beníšek Petr 

5 SCM Západní Čechy  KK Kadaň a Klášterec Patík Josef 

  /Patík Josef/ SKP Hvězda K.Vary Pechan Pavel 

    SKM Bílina Masopust Roman 

    SKP Hvězda Jirkov Jakeš Rudolf 

    KK Shotokanryu Kraslice Herčíková Kateřina 

    KK Shotokanryu Rotava Hanák Martin 

    Tsunami Prachatice Havlík David 

6 SCM Morava  KC MABUDO Olomouc Buzková Eva 

  /Buzková Eva/ KK Lipník nad Bečvou Ferenc Milan 

 

 

Celorepubliková činnost a příprava 
znak 

 
název  
/vedoucí/ 

zařazení závodníci  
 

poznámka 
/administruje/ 

VSCM 
 

VSCM Praha  
/Konečná Jana/ 

výběr z klubů zařazených v SCM 
 

dle rozhodnutí Rady reprez. 
/Růžička Richard/ 

 TM 
 

TM 
/Limburský Vladimír/ 

celorepublikový výběr TM 
 

dle rozhodnutí Rady reprez. 
/Limburský Vladimír/ 

 
 
Kategorie talentované mládeže 

označení kat. věková kategorie soutěžní kategorie poznámka 

C 9 let a mladší mini-žáci/žákyně  

 
B 

 
10 – 13 let 

mladší žáci/žákyně 
starší žáci/žákyně 

 

 
A 

 
14 – 21 let 

mladší dorost 
starší dorost 
junioři  

 

A+ 16 – 23 let junioři U21 + U23 závodníci ve VSCM 

 



 
   

 

Český svaz karate JKA, z.s. 
 
 

Kriteria pro zařazování závodníků a klubů do SCM 
 
Kriteria vycházejí z konceptu strategického rozvoje - koncepce práce s talentovanou mládeží. 
Kriteria jsou stanovena s ohledem na potřebu jednoznačně definovat členy SCM a jejich 
účinnost byla stanovena s platností od 14. 02. 2022.  
 
Zřízení a organizace vlastní sportovní činnosti jednotlivých SCM se řídí Organizačním řádem 
JKA v platném znění, ve kterém jsou stanoveny podmínky pro zřízení a udělení statutu SCM, 
povinnosti vedoucích pracovníků a jejich zástupců, včetně všech souvisejících náležitostí.  
 
 
Kriteria pro zařazování závodníků do SCM 

C - 9 let kategorie žáci 9 let a mladší 
 do 4 místa 

na MČR a NP *) 
 

B 10 až 13 let kategorie žáci 10-13 let 
do 4 místa 

na MČR a NP *) 
plus  

5 závodníků/SCM 

A 14 až 21 let kategorie dorost, junior 
 do 6 místa 

na MČR a NP *) 
**) 
 

*) Pozn. Započítává se pouze umístění na soutěžích NP JKA a MČR JKA. Závodníci se zařazují vždy 
na základě výsledků z předchozího roku. 

**) Pozn.: Divoká karta vedoucího SCM na doplnění 5 závodníků ze zařazených oddílů. Vedoucí SCM 

rozhodne o zařazení závodníka, jedná se celkově o 5 závodníků vybraných ve všech kategoriích. 
 

 

Kriteria pro zařazování závodníků do VSCM 

A+ 16 až 23 let kategorie junior U21 + U23 
do 3 místa 
na MČR 

dle rozhodnutí RR 
*) 

*) Pozn.: O zařazení závodníka do VSCM rozhoduje vedoucí Rady reprezentace na základě jeho 

výsledků na MČR předchozího roku, dle aktivity a zájmu závodníka, a dle maximální limity stanovené 

na celkový počet 20 závodníků ve VSCM. 

 
 
Kriteria pro zařazování závodníků do celorepublikového výběru TM 

TM 9 až 16 let 
kategorie minižáci, žáci a 
ml.dorostenci 

člen v SCM 
 

dle rozhodnutí 
komise pro TM *) 

*) Pozn.: O zařazení závodníka do celorepublikového výběru TM rozhoduje vedoucí komise pro práci 

s talentovanou mládeží na základě jeho výsledků v předchozím roce, dle aktivity a zájmu závodníka, a 
dle maximální limity stanovené na celkový počet 80 závodníků v celorepublikovém výběru TM. 

 
Pro oblast celorepublikového výběru talentované mládeže platí, že výběr TM provádí Rada 
reprezentace – komise pro práci s talentovanou mládeží (TM). Výběr se provádí 
z jednotlivých SCM na základě návrhů členů RR a komise pro TM.  
 
Rada reprezentace zveřejňuje seznam zařazených závodníků do SCM, VSCM a 
celorepublikového výběru TM vždy do 31. 1. daného kalendářního roku.  
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

Český svaz karate JKA, z.s. 
 
 

Kriteria pro zařazování klubů do SCM a přerozdělení podpory 

 
Kriterium úspěšnosti – základní tvorba SCM - 50%  

Výchozí podklad Věková kategorie Body udělené za 
umístění na MČR 

Kriterium splnění pro 
zařazení do SCM 

Medailový zisk na 
MČR v předchozím 
kalendářním roce 

 
6 - 21 let 
žáci - junioři 

1.místo - 3 body  
minimum 7 bodů 2.místo - 2 body 

3.místo - 1 bod 

 
Kriterium práce s mládeží – oddíl uznaný jako SpS - 50%  

Výchozí podklad  Věková kategorie Body za počet lidí ve 
věkově kategorii 

Kriterium splnění pro 
zařazení do SCM 

Počet závodníků 
bodujících v daném 
roce na nominačních 
soutěžích JKA 

 
6 - 21 let 
žáci - junioři 
 

 
každých ukončených 
5 - 1 bod 

 
minimum 2 body 

 
Kriterium aktivity v SCM - samostatné prostředky  

Výchozí podklad Věková kategorie Přepočet Kriterium splnění pro 
zařazení do SCM 

Počet závodníků 
zařazených v SCM 
dle platných kriterií  

14 - 21 let 
dorost - junioři 

poměrná část na  
1 závodníka 

 
min. 2 závodníci 

 
Pro zařazení klubu do systému SCM platí pravidlo, že postačuje splnit alespoň jedno z výše 
stanovených kriterií. 
 
Činnost SCM a VSCM řídí jmenovaní vedoucí nebo jejich určení zástupci na základě plánů 
jejich činnosti odsouhlasených Prezidiem JKA, a to v souladu s Organizačním řádem JKA ČR 
v platném znění. Na činnost SCM a VSCM jsou určeny prostředky stanovené rozpočtem svazu 
pro daný kalendářní rok. Pro činnost VSCM se aplikují ustanovení shodně jako pro činnost 
SCM. Povinnosti vedoucích SCM a jejich zástupců, včetně všech souvisejících, náležitostí 
stanovuje Organizační řád. 
 
 
 
 
 
Praha, 14. února 2022 
Vypracoval: Ing. Richard Růžička 


