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Úvod 
 
Karate-do wa rei-ni hajimari, rei-ni owaru koto-o , neboli první z pravidel dávného Mistra 
Gitina Funakoshiho:“ Karate začíná úklonem a končí úklonem.“ Se stejnou pokorou děkuji 
svému zesnulému Mistrovi, panu ing. Jiřímu Fuchsovi a všem soudobým mistrům, přátelům a 
kolegům, díky kterým jsem nabyl, a nedokonale se pokouším o svůj další rozvoj, ušlechtilého 
umění Karate.  
 
Pro tento účel s úctou předkládám ke zvážení tuto práci, ve které se pokusím neodborně 
shrnout sesbírané poznatky a dosud nabyté zkušenosti, které mají za cíl popsat vývoj karate 
v České Republice od jeho počátku až po současnost. 
 
Skvělí mistři umění karate, jejich žáci a jejich další následovníci dali vzniknout mnoha 
publikacím, které dokonale vystihují a popisují různé situace, prvky, nezbytné náležitosti, 
historii a vývoj, osobnosti a jejich následovníky, zkrátka popisují v dokonalém detailním 
provedení veškeré vědění a obohacují tak karatistický svět o své znalosti a zkušenosti. Tato 
práce se jim v žádném případě nemůže vyrovnat, jen se pokouší o jejich obecné shrnutí.  
 

Současná organizace ČSKe a její role 
 
V nejvyšším vedení ČSKe nastaly změny v roce 09.03 2004, kdy se prezidentem ČSKe stal 
Ing. Jiří Boček, současný úřadující Prezident ČSKe a kdy bylo zvoleno nové složení svazu 
ČSKe. Dnes je vedení Českého svazu Karate rozděleno podle kompetencí a zastoupeno lidmi 
s mnohaletými zkušenostmi a vysokými mistrovskými technickými stupni z různých odvětví 
bojových umění, kde nicméně převládá Karate. Vlastní organizační struktura poukazuje na 
organizaci, včetně rolí a zastupitelů jednotlivých oblastí organizace ČSKe (spolu s uvedenými 
technickými stupni DAN, která je v organizační struktuře zobrazena pouze se zaměřením na 
Karate). Někteří členové rady jsou nositeli dalších mistrovských stupňů z dalších odvětví 
bojových umění, jako je například Aikido, Judo, Kempo…. 
 
Hlavním posláním ČSKe, bez ohledu na historickou organizaci, název, legislativní 
zastoupení, či vedení, bylo a je dohled nad organizacemi a tělovýchovnými jednotami, které 
provozují školu Karate a je garantem technického provedení, fyzické zdatnosti a v neposlední 
řade i psychické zdatnosti a tréninku svých cvičenců.  
 
Pro tyto účely je ČSKe hlavním zastupitelem České Republiky pro oblast Karate a přímým 
komunikačním a technicko-organizačním kanálem do WKF (Word karate Federation).  
 
Stanovení celosvětových pravidel, zkušebních řádů, organizace soutěží na lokální (oblastní a 
krajové), republikové, evropské i světové úrovni s mezinárodní účastí podléhá kontrole a 
supervizi ČSKe.  
 
Jako garant technické úrovně ČSKe uděluje oprávnění zkušebních komisařů, kteří přenáší 
požadavky k technické a fyzické vyspělosti cvičenců do zkoušek Stupně Technické 
Vyspělosti, oprávnění a licenci trenérů všech tří tříd, kteří tak podléhají jasně definovaným 
pravidlům a mohou tak předávat znalosti na další cvičence a vznikající trenéry, oprávnění 
rozhodčích, kteří tak dohlížejí na vynikající úroveň soutěží v Karate a napomáhají tak českým 
Karatistům k tomu, aby se vyrovnali a v mnohých případech i předčili závodníky Karate 
z celého světa. 
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Organizační struktura ČSKe 
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Klíčoví členové výkonného výboru ČSKe 
 
Pokud bychom se měli blíže podívat na současné zastoupení ČSKe a Mistrů, kteří je dnes 
zastávají, není možné opomenout ani ten fakt, že téměř všichni tito zastupitelé, stejně jako 
drtivá většina trenérů, rozhodčích a zkušebních komisařů věnovala šlechetnému umění Karate 
většinu svého dosavadního života a že na úkor vlastní rodiny a v mnohých případech 
vlastního volného času pracují pro ČSKe a podílejí se tak – ať už přímo anebo nepřímo - na 
výchově a rozvoji karatistické mládeže a všech jejích cvičenců a trenérů. U jednotlivých 
manažerů ČSKe jsou uvedeny informace, které jsou veřejně dostupné. Proto se některé z nich 
mohou jevit jako obsáhlé, obecné a některé naopak stručné. Je třeba mít na vědomí, že 
obdobné informace mohou směřovat k profilu konkrétního člověka a tento si nemusí nutně 
přát, aby byly takové informace veřejně sdíleny, což tato práce plně respektuje  
 
Ing. Jiří Boček, prezident Českého Svazu Karate  
 

 

President svazu ČSKe 
 
Ing. Jiří Boček 
 
Rygle 23, 64400 Brno 
Česká Republika  
 
Sekretariát tel.: +420 220 513 608 
E-mail: jiri.bocek@czechkarate.cz  

 
Ing. Jiří Boček byl nominován do čela ČSKe 09.03 2004. Od té doby zastupuje české karate, 
účastní se klíčových zasedání na evropské i světové úrovni, kde se rozhoduje o pravidlech, 
aktualizacích zkušebních řádů, pravidel soutěží a dalších pro karate důležitých dokumentů. 
Pana Jiřího Bočka, jako prezidenta ČSKe, potkalo několik velmi významných událostí, 
z nichž o jedné bude pojednáno v bližším detailu dále.  
Jenou z významných událostí bylo 44. mistrovství Evropy v karate, kde se Jiří Boček stal 
členem exekutivy (EKF). Druhá, pro české karate snad ještě významnější, (vnímáno 
subjektivně) z pohledu váhy a důležitosti dané události, bylo pozvání na Hrad panem 
prezidentem Václavem Klausem. O této události bude pojednáno ve větším detailu 
v následující kapitole. 
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Mgr. Josef Rajchert, předseda Komise Rozhodčích 
  
Licence: trenér I. třídy, rozhodčí EKF.  

Trénovat karate začal v roce 1978 v Ústí nad Labem. Pod působením trenéra Gáfa pan 
Rajchert dosáhl několika republikových titulů v kumite družtev, Mistr ČR v kumite 
jednotlivcích do 80 kg, mezinárodní Mistr Dánska kumite BRH STV DAN (1988), druhý 
vicemistr ČSFR v kata. Řadu vítězství v kata i kumite na tenkrát Velkých Cenách měst, jako 
například Ostrava, Havířov, Sokolov, Olomouc, Praha, Hradec Králové, Trnava aj. Od roku 
1983 začal pan Rajchert se svou kariérou rozhodčího a dnes je držitelem evropské licence. 
Technický stupeň 4. DAN Shotokan. Od roku 1989 vlastní klub Shotokan Klub Rajchert v 
Ústí nad Labem, dále 1992 jako Sport Union, který sdružuje i jiné sporty. Je šéftrenérem 
úspěšného mládežnického klubu ČR. Pracuje v řadě funkcí svazové organizace karate - 
krajský předseda, vedoucí úseku rozhodčích, člen vedení Sportovní unie okresu. 

Názor Mgr. Rajcherta:  

„Líbilo se mi karate a jeho podání v letech 1980 - 1990 s jednoduchými chrániči a jasným 
výsledkem zápasu.“ 

„S přechodem na další úpravy pravidel WKF a zapojení se do režimu ochranných pomůcek 
již karate jako takové nevyzní, ale na druhou stranu dbá na větší ochranu zdraví, zejména 
začínající mladé populace. Karate zaznamenalo obrovský nárůst rychlostního potenciálu.“ 

„Obdivuji všechny dosud zapálené funkcionáře, trenéry a rozhodčí, kteří bez ohledu na vlastní 
"ztráty" táhnou dál pomyslnou káru s naším karate. Nových nezištně ochotných lidí je málo.“  

 
 

 

Předseda Komise Rozhodčích 
 
Mgr. Josef Rajchert  
 
Ve smyčce 7, 400 11 Ústí nad Labem 
Česká Republika 
 
Mobil: +420 602 421 764 
E-mail: josef.rajchert@czechkarate.cz  
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Kamil Guzek, STK ČSKe 
  
Licence: trenér II. třídy 
 
Pan Guzek, nositel 3. DAN v Karate Shotokan dosáhl v roce 1992 mistra České Republiky 
v kumite. Dále dosáhl 2. místa na světovém poháru Eslov 2005. Účastnil se MS SKIF 2006 
v Tokiu. Je zakladatelem bojového fitness K-aerobic a šéftrenérem klubu Karate Spartak. 
V časopise Hlásí se Policie (1998-1999) je autorem seriálu „Braňte se“ a „Bojová umění“ 
v témže časopise (1999-2001).  
 
 

 

Předseda STK ČSKe 
 
Kamil Guzek 
 
Pod Zámečkem 1406, 500 12 Hradec 
Králové  
Česká Republika 
 
Mobil: +420 608 744 488 
E-mail: kamil.guzek@czechkarate.cz  

 
 
 
 
 
Jaromír Musil, předseda TMK ČSKe 
  
Licence a technické stupně: 4.DAN Karate Goju ryu, 2. KYU Karate Shotokan, WKF Kata 
Judge B, EKF Kata Judge B, Trenér II. třídy karate 

Činnosti v karate: Člen komise rozhodčích ČSKe, Sekretář a člen Komise rozhodčích WGKF  
Místopředseda ČSKGr, Trenérsko-metodická komise ČSKGr  

Pan Musil se seznámil s karate na přelomu roku 1985-86 v TJ královopolské strojírny, které 
spadalo pod vedení pana Vladimíra Krčmy. Začínal stylem Shotokan, který cvičil až do roku 
1990. V roce 1991 začal cvičit v klubu SK Global Brno pod vedením Františka Vargy, který 
cvičil styl Goju Ryu, kde byla přátelská atmosféra a příjemný trénink. Společně s Františkem 
Vargou, Miroslavem Haluzou a Lojzou Polákem v letech 1992 - 1993 okusili jiné bojové 
umění (Kickbox) a účastnili se i mezinárodních soutěží a následně i pan Varga a jiní 
organizovali souboje v ringu KATATE vs. KICKBOX. Pan Musil se nicméně vrátil zpět ke 
karate a nakonec v letech 1994 založil oddíl v blízkosti Brna s názvem L.F. Club Karate – 
Hustopeče u Brna a začal působit v Českém svazu karate Goju Ryu (ČSKGr). Od roku 1996 
působil jako STK v ČSKGr, a od roku 2001 působil ve funkci TMK ČSKGr. V této funkci je 
dodnes. V roce 2002 se stal Místopředsedou ČSKGr. Před koncem roku 1999 odcestoval do 
Japonska, kde cvičil v Ryushinkan Dojo v Yoyogi-Ku pod vedením pana Seiro Aragaki 7th 
Dan Okinawa Goju Ryu Karate Do Kyokai – Jundokan. Po návratu na konci roku 1999 
využíval zkušenosti načerpané v Japonsku a v roce 2002 začal spolupracovat s panem Andrea 
Guarelli 7th Dan O.G.K.K. – Jundokan z Itálie s kterým spolupracuje dodnes. První 
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soudcovská licence byla panu Musilovi udělena v roce 1995, kdy získal první licenci pro 
ČSKGr a v roce 2000 licenci ČSKe.  

 

V Květnu na Tenerife získal EKF - Evropskou licenci na kata a následně v Listopadu na 
Cypru WKF - Světovou licenci na kata. V současné době působí jako lektor O.G.K.K. Pro 
Českou Republiku, je zástupcem Českého karate Goju Ryu v ČR a člen komise rozhodčích 
ČSKe.  

Názor pana Jaromíra Musila:  

„Líbí se mi cvičení Kata zejména spojená s aplikací (bunkai) bez omezení na styl.“  
„Mám rád práci s dětmi, protože ti cvičí a nehledají nějaké problémy, jejich nadšení je pro mě 
motivace ve cvičení.“ 
„Jsem zastánce všeho co karate prosadí a pomůže v konkurenčním boji ostatních sportů.“ 
„Líbí se mi bojové karate goju ryu, kyokushin, win tsun či styl legendárního Bruce Leeho Jet 
Kune Do.“ 
„Raději cvičím, než o tom mluvím a nesnáším politiku karate:“ 

 
 

 

Předseda TMK ČSKe 
 
Jaromír Musil 
 
Dunajská 41, 625 00 Brno 
Česká Republika 
 
Mobil: +420 608 805 405 
E-mail: jaromir.musil@czechkarate.cz  

 
 Jaromír Musil není v žádném příbuzenském vztahu s Ondřejem Musilem 
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Ing. Ondřej Musil, předseda rady reprezentace, 

je v současnosti již přes desítku let reprezentačním trenérem. Pod jeho vedením dosáhlo české 
karate historických úspěchů na evropském a světovém poli. Ve své činnosti trenéra je vůdčí 
osobností jabloneckého KABU. 

Věnuje se nejen Karate, ale i Aikido, Shaolin kempo, Tai chi a dalším aktivitám ve 
východoasijských uměních. Založil svaz Shikon Budokai ČR, člen světové organizace WKC, 
a pod jeho vedením bylo dosaženo několika světových mistrovských titulů. V současnosti je 
jeho největším úspěchem vedení seriálu školení reprezentantů v disciplíně kumite, ve 
spolupráci se španělských metodikem světového jména A. O. Sebou. 

 
 
 

 

Předseda Rady Reprezentace 
 
Ing. Ondřej Musil 
 
Střelecká 9, 466 01 Jablonec nad 
Nisou 
Česká Republika 
 
Mobil: +420 777 571 102 
E-mail: ondrej.musil@czechkarate.cz 

 
 Ondřej Musil není v žádném příbuzenském vztahu s Jaromírem Musilem 
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Nejvýznamnější události po roce 1989 

V této kapitole je uvedeno několik významných událostí, českého karate, ke kterým došlo po 
Sametové revoluci. Nejsou zdaleka uvedeny veškeré události, navíc zdroje informací jsou pro 
tento účel značně omezeny anebo nejsou k dispozici. Proto tento článek v příkladech udává 
jen některé z nich.  

Pokud se podíváme na vývoj některých událostí, lze odtušit, že jak postupoval čas, českému 
karate se zvyšovala – co do počtu fundovaných trenérů, rozhodčích a zkušebních komisařů a 
rozšiřovala – co do počtu cvičenců a nových škol a dalších náborů, členská základna, což 
mělo a nadále má za následek vznikající závodníky současnosti, skvělé výsledky na 
mezinárodní úrovni a větší váhu argumentačních možností českého karate ve světě obecně.  

Některé klíčové události ČSKe po roce 1989 
 
Události v roce 1989 

(i) po 1989 výrazně vzrůstá členská základna (ČSKe) a začínají se objevovat i jiné 
styly než Shotokan, například Goju-ryu, Wado-ryu, Shito-ryu nebo Kyokushinkai. 

 
Události v roce 1990 

(i) vzniká Český svaz karate 
(ii)  počet karatistů v ČSFR se pohybuje řádově okolo 14 000 
 

Události v roce 1991 
(i)  vzniká Česká unie shotokan, garanci jejího technického rozvoje přislíbil Video 

Och, technický poradce JKA pro Evropu působící v Německu a sensei (učitel) 
Enoeda 

 
Události v roce 1993  
 

(i) Česká asociace karate, garant H. Ochi 
(ii) Jedním z prvních zahraničních instruktorů přijíždějících pravidelně do Čech 

byl i Holanďan žijící v Německu pan Victor van der Wijngaarden, žák mistrů 
Kanazawy a Ochiho. Poprvé přijal pozvání od pana Jaroslava Kulhavého. 

 
Události v roce 1994 

(i) vzniká Česká unie bojových umění (ČUBU), která zastřešuje samostatné svazy 
 

Události v roce 1995  
(i) vzniká Česká federace tradičního karate Fudokan s odborným garantem Dr. 

Iljou Jorgou 
(ii) vzniká Český svaz karate JKA, který dodnes vede Hideo Ochi jako hlavní 

instruktor a jediný zkušební komisař pro stupně DAN. 
 
Události v roce 1997  

(i) vstup České federace tradičního karate do České unie bojových umění 
 
Události mezi lety 1998 – 2003 se mi bohužel nepodařilo dohledat 
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Události v roce 2004 
 (i) Nově zvolená organizace ČSKe, zastoupená panem Ing. Jiřím Bočkem 
 (ii) Přestupní a disciplinární řád Karate 
 
Události v roce 2005 

(i)  Konalo se volební plenární zasedání Českého Olympijského výboru za účasti 
Karate.  

(ii) Úpravy v soutěžním řádu karate 
 

Události v roce 2006 
(i) Konalo se nominační plenární zasedání Českého Olympijského výboru, za 

účasti ČSKe. V jeho průběhu došlo při prezentaci referátu pana JUDr. Aleše 
Hušáka o stavu financování Sazky k rozruchu. V tu dobu se jednalo o výstavbě 
SAZKA ARENY a snižování dotací do sportu.  

(ii) Projekt prezentace karate v ČT – seznam sportovních akcí pořádaných ČSKe, 
zařazených do vysílání České televize. 

 
Události v roce 2007 

(i) 23.02.2007 Audience u Presidenta ČR. Prezident České Republiky, Václav 
Klaus předal 8.DAN ČSKe. Přítomni audienci u pana prezidenta byli tito 
zástupci ČSKe: 

 
� Prezident Českého svazu karate Ing. Jiří Boček 
� Předseda České unie bojových umění Slavomír Svoboda 
� Josef Rajchert 
� Jiří Faktor společně s  
� Karlem Kaňkou zastupujícího ČSJBU 
 

Nejvyšší zástupce světového Shotokanu Kancho Hirokazu Kanazawa předal, v průběhu jeho 
oficiální návštěvy Japonska, našemu panu prezidentovi, Václavu Klausovi, čestný titul - 8. 
DAN karate. Současně s tímto oceněním si pan Václav Klaus přivezl i osobní certifikát a dar 
v podobě karate-gi a černého pásu. Pan prezident předal tato ocenění (včetně certifikátu) výše 
uvedeným zástupcům českého karate.  
 
Citace z internetových stránek Českého svazu karate: 
Prezident Českého svazu karate Jiří Boček s celou delegací ČSKe předal na oplátku 
prezidentu České republiky poděkování za podporu sportu v podobě skleněné trofeje a 
certifikát, kterým byl pan prezident Václav Klaus uveden do Síně slávy České unie bojových 
umění.  
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Václav Klaus, bývalý aktivní sportovec basketbalista, věnoval v další neformální části 
návštěvy, značnou pozornost karatistickému hnutí. Opět prokázal svůj přehled i na 
sportovním poli, duchaplnost a znalost sportovního prostředí. Zajímal se o dění v karate, o 
práci s mládeží a rozvoji tohoto sportovního odvětví v naší republice. Svým zasvěceným 
přehledem prokázal, že je oprávněně držitelem tohoto čestného ocenění. Závěrem vyjádřil 
radost nad velkou členskou základnou mládežnického karate u nás a snahu o svou účast na 
některém z vrcholných podniků karate v České republice.  
Konec citace. 
 

(ii)  Hirokazu Kanazawa 10. Dan v ČR 
(iii)  Představení oficiální hymny WKF, poprvé bude uvedena na MS v Tokiu 2008  

 
Události v roce 2007 
 (i) Seminář Hideo Ochi 8.dan v ČR v Praze 
 
Navazovat by měla další událost roku 2008, avšak v následujícím roce se stala pro mne 
(vnímáno subjektivně) jedna z nejvýznamnějších a zároveň nejtragičtějších událostí v mém 
životě. Proto navazuji a zároveň končím sledováním událostí až a už rokem 2009, kdy z čiré 
úcty ke svému zesnulému Mistrovi nechávám události plynout za sebou. A to ve sledu 
semináře Senseie Hideo Ochi (Shihan mého Shihana), který pořádal seminář v Praze a rok 
poté zemřel Ing. Jiří Fuchs. Smrtí pana Jiřího Fuchse pro mne začaly události nabírat zcela 
jiný směr a já vůči jeho památce i jemu samému cítím povinnost zdokonalovat své chabé 
umění karate dále. Proto nepojednávám o dalších událostech od roku 2009, ale rokem 2009 
končím a vnímám jej jako další začátek nové cesty, na kterou jsem se vydal před více než 20 
roky.  
 
Události v roce 2009 

(i) * 21. 05. 1946 - † 23. 05. 2009 v sobotu dne 23. 5. 2009 nás náhle opustila 
karatistická legenda Ing. Jiří Fuchs 6. Dan. Pan Fuchs byl pro mnohé z nás více 
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než jen Mistrem karate. Osobně jsem jej velmi dobře znal, jelikož mne vedl 
nejen životem karatistickým, ale také životem běžným a byl mi ve své podstatě 
otcem.  
 

Karate se věnoval od roku 1968 a jako 
jeden z prvních obdržel v roce 1974 
mistrovský technický stupeň I. DAN od 
zkušebního komisaře japonské asociace 
karate Hideo Ochi. Prezentoval se jako 
velmi úspěšný závodník (mistr ČSSR kata 
1983 a několikanásobný mistr ČSSR v 
kumite), nositel mistrovské výkonnostní 
třídy a byl kandidátem mistra sportu v 
letech 1983 - 1984. Byl členem 
předsednictva československého a posléze 
českého svazu karate 1973 až 1993 a v 
určitém období i předsedou. Mateřským 
klubem byla stále existující TJ Karate 
Praha. 

 
Psát, diskutovat, či jinak rozjímat o osobnosti pana Jiřího Fuchse by bylo na 
mnoho dní a vím, že nejsem sám, kdo k panu Fuchsovi cítil víc, než k Mistrovi 
karate. Jeho odkaz mne však bude provázet do konce života a plánuji jednou 
sepsat o jeho životě pojednání. Pro účely této práce si dovolím plynule přejít 
k historii karate v České Republice.  

 
Historie karate v České republice  
Léta 1952 – 1975 
  
Počátky karate v naší vlasti (tehdejší ČSSR – Československa socialistická republika) jsou spjaty 
s rokem 1952. Tenkrát existoval kroužek sebeobrany, který vedl trenér Jiu-jitsu Ing. Veselý, Ing. 
Špička a Ing. Novák a v něm se začaly používat některé techniky karate.  
 
Za oficiální počátek působení karate v ČSSR můžeme považovat rok 1962, kdy při Ústřední sekci 
juda byla založena takzvaná subkomise pro přidružené disciplíny. Mezi těmito disciplínami bylo 
také karate, aikido a sebeobrana. O založení této subkomise se nejvíce zasadili pánové Ing. 
Jindřich Novák a Ing. Ivan Špička.  
 
Práce většiny členů subkomise byla pouze formální a ve svém složení nebyla schopna zajistit 
perspektivní vývoj a potřebnou autoritu tohoto bojového umění v ČSR (Kolářové, 1976). V témže 
roce byl pod vedením pánů Ing. Nováka a Ing. Špičky zahájen první kurz karate v ČSR v oddíle 
TJ Slovan Československý Státní film Praha. Tito pánové však neučili karate ve stejné podobě, 
tak jak ho známe dnes.  
 
Jejich tréninky položily základy rozvoje karate u nás, tak jak ho známe dnes. Spolu s tréninky 
karate se tito pánové zasloužili o první školení budoucích trenérů. Trenérská činnost vedla 
k nezbytnosti publikovat některé příručky a zároveň uveřejňovat informace pro společnost 
v denním tisku. V roce 1966 vydávají první skripta s názvem Karate a v roce 1969 pod záštitou 
nakladatelství Olympia svou první brožuru s názvem Karate.  
 



16 
 

Prvním oddílem v Čechách byl TJ Slovan Československý Státní film Praha pod vedením Ing. 
Nováka a Ing. Špičky. Dalšími oddíly, které vznikly ve druhé polovině šedesátých let, byly Slávia 
Praha a Rudá hvězda Praha. Později vznikaly další oddíly nejen v Praze, ale i v Českých 
Budějovicích, Plzni a Staré Boleslavi. Na Moravě byl prvním klubem VAAZ Brno, dalším byl TJ 
Stavební podnik Brno. Zpočátku se v Čechách a na Moravě trénovala takzvaná Česká brána, 
kterou vyučovali již výše uvedení Ing. Novák a Ing. Špička.  
 
Na konci šedesátých let dosavadní vývoj a směr zaniká a od počátku let sedmdesátých se v 
Čechách a na Moravě začíná prosazovat a trénovat japonská škola Shotokan ryu. Vzhledem 
k tomu, že nejúspěšnějšími absolventy trenérského kurzu byli bratři František a Miloslav 
Kolářové*, zavedli tito dva bratři od roku 1966 vlastní kurzy karate, díky čemuž jsou považování 
za zakladatele Českého karate. Jako první dosáhli technického stupně 1. DAN. Tento technický 
stupeň jim udělil v roce 1971 Shihan Hideo Ochi.** 
 

Bratři Kolářové a Rudá Hvězda Praha* 
 

 
Od roku 1974 do 
roku 1988 byl 
oddíl karate TJ 
Rudá Hvězda 

Praha 
považován za 
jeden z předních 
oddílů karate v 
ČSR. V oddíle do 
roku 1981 

pracovali 
pozdější přední 

představitelé 
karate v ČR, Jiří 
Fuchs a Karel 
Strnad. V letech 
1974 až 2010 vybojovali reprezentanti oddílu v soutěžích 

sportovního karate celkem 254 medailových umístění. 
O mistrovství zakladatelů oddílu bratrů Kolářů svědčí i fakt, že na prvním mistrovství ČSR v 
karate v roce 1974 získal František Kolář bez jediné porážky titul "absolutní mistr ČSR" 
 
V dubnu roku 1970 byla ustanovena Komise karate Československého svazu judo České 
tělovýchovné organizace, jako nejvyšší orgán pro karate v ČSR. Předsedové komise byli Milan 
Šimon, Jiří Tvrdík, Ivan Vlček a Milan Klukáček. Tato komise také rozhodla, že oficiální školou 
karate pro ČSR bude styl Shotokan ryu. Pro uznání dalších škol karate byly komisí stanoveny 
zvláštní požadavky pro schválení. Mezitím se dvojice ve složení Ing. Novák a Ing. Špička pokouší 
o založení tzv. Českého karate pod názvem Česká brána, ale veškeré jejich pokusy skončily 
neúspěšně. V témže roce vzniká prozatím největší oddíl karate – TJ Slávia FEL Praha, který 
zakládají František a Miloslav Kolářovi společně s profesorem Vladimírem Belfínem. Mezi další 
členy oddílu patří např. Jiří Fuchs, Jiří Tvrdík, Ivan Vlček a Josef Zvěřina.  
 
Zájem o karate v této době začal stoupat. Hlavním problémem se stal nedostatek fundovaných 
trenérů, začali se tedy organizovat soustředění pro nejpokročilejší karatisty a docházelo ke školení 
trenérů i rozhodčích. Jedno takové soustředění proběhlo například v roce 1970 v Nymburce. Mezi 



17 
 

první vyškolené instruktory patřili: František Čurda, Januš Gruzdz, Ing. František Kolář, Ing. 
Miloslav Kolář, Ing. Jindřich Novák, Pavel Král, Jiří Tvrdík, Miroslav Wohlštát, Josef Zvěřina.  
 
 
 
 
V lednu, roku 1971 vešel v platnost nový zkušební řád, který stanovoval a upravoval podmínky 
pro získání technických stupňů. Jednalo se o mezinárodní zkušební řád JKA.  
 
Roku 1972 se do čela české Komise karate dostává Ing. Milan Šimon. Jeho hlavní činností bylo 
pořádání školení, seminářů a soutěží, další rozvoj karate v krajích a zajišťování financí. Díky 
vynikajícím organizačním schopnostem je zajištěna výroba karate gi (v tehdejších dobách jí byl 
značný nedostatek, což mělo za následek i několik neúčastí na soutěžích. TJ Karate Praha ve 
svých počátcích karate gi také šila) chráničů a odznaků. V karate nastává nevídaný rozmach i 
mimo Prahu. Bylo registrováno cca 400 členů a 115 technických stupňů.  
 
Ke konci října proběhl seminář trenérů karate v Klánovicích u Prahy. Tento seminář byl 
významný především tím, že se ho zúčastnil Shihan Hideo Ochi, instruktor JKA působící v 
Evropě. V tom čase držitel 5. DAN. Seminář byl zaměřen na výuku kihon a kata řady Heian.  
 

Ten, kdo se semináře účastnil, seznal, že je pro něj značným přínosem, protože celá řada 
tehdejších cvičenců se zde poprvé setkala se skutečným karate.  
 
Koncem roku 1973 Shihan Hideo Ochi přijel do Prahy, aby zde provedl přezkoušení 1. DAN pro 
pány Ivana Vlčka, Jiřího Fuchse a Josefa Zvěřiny. Tyto zkoušky byly pro všechny tři Mistry 
úspěšné. Stali se tak prvními nositeli udělených mistrovských stupňů v naší vlasti, tehdejší ČSSR.  
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Jména Vlček, Fuchs a Zvěřina jsou spjata s druhou generací zakladatelů karate v Čechách. Shihan 
Hideo Ochi odcestoval do Jihoafrické republiky, která byly v tehdejší době vnímaná tehdejšími 
oficiálními úřady za nepřátelskou, což velmi pravděpodobně způsobilo, že Shihan Hideo Ochi již 
neobdržel vízum a nemohl tudíž po dlouhou dobu naši republiku navštívit. 
 
Díky tomuto faktu se technické vedení rozvoje stylu Shotokan ryu v Čechách dostalo do poměrně 
význačné izolace. Československo občas navštívili vyšší technické stupně Shotokan ryu, ale 
převážně se jednalo o oddílové kontakty pro realizaci soustředění, kterých se mohli zúčastnit i 
karatisté z jiných oddílů. Nejznámějšími byli: Stottinger (Rakousko), Gamba (Itálie), Corra 
(Itálie), Manini (Itálie), Shirai (Itálie). Tyto kontakty však neměli žádnou metodickou kontinuitu. 
Jedinou výjimkou bylo Brno, kde se pod vedením instruktorů Corry a Shirae začala formovat 
první větev „Tradičního karate“. 
  
Technický rozvoj stylu Shotokan ryu u tehdejší komise karate při Československém svazu Judo a 
později pod Českou komisí karate u Federálního svazu karate nebyl proto cíleně řízen žádnou 
uznávanou osobností světového, či evropského jména. Shotokan ryu se proto dále vyvíjelo bez 
řízení a koordinace, v podstatě jen po oddílech. Sem tam se někomu podařilo propašovat ze 
zahraničí nějakou odbornou literaturu anebo videozáznam. Například Ing. Jiří Fuchs vlastnil 
záznam nácviku Kihon se všemi prvky, natočené japonskými Mistry. Na celorepublikových 
seminářích a soustředěních proto docházelo k vleklým diskusím, které pojetí je „To pravé“.  
 
2. prosince 1972 se v Praze konala první oficiální celostátní soutěž karate jednotlivců. Většina 
závodníků byla tehdy držitelem 7. KYU. Během jednoho roku stoupl počet členů zhruba o 
polovinu z původních čtyř set členů, kteří byli registrováni v roce 1972, jich v roce 1973 bylo 
registrováno zhruba osm set. To svědčí o tom, že se zájem o karate zvyšoval. Prozatím 
nejúspěšnější oddíly byly v Praze, v Českých Budějovicích a v Brně.  
 
Bylo registrováno jedenáct zkušebních komisařů, kteří měli oprávnění přezkušovat a udělovat 
technické stupně KYU. Vzhledem k úspěšnému postupnému rozvoji karate v ČSSR dochází v 
roce 1973 k účasti delegátů karate na konferencích svazů juda jak na krajské, národní tak i 
federální úrovni. Tím byl vytvořen základ pro vytváření orgánů na krajských úrovních a orgánu 
federálního.  
 
18. a 19. srpna 1973 proběhla v Bratislavě konference, které se zúčastnili představitelé české i 
slovenské komise karate. Na této konferenci došlo k dohodě a bylo přijaté takzvané „Usnesení o 
koordinaci dalšího rozvoje karate v ČSSR“. Kromě jiného bylo v tomto usnesení zahrnuto, že na 
území ČSSR bude probíhat výuka dvou směrů Shotokan ryu a Goju ryu. Tyto směry byly vybrány 
na základě již existujících podmínek. To znamená, že se vycházelo ze skutečnosti, že pro ČSR byl 
v roce 1970 ustanoven oficiálním směrem Shotokan ryu a pro SSR v roce 1972 Goju ryu.  
 
Dále se dohodli podmínky pro společný postup na nadcházející konferenci Československého 
svazu juda. Následující konference se uskutečnila 6. října 1973 v Praze. Výsledkem této 
konference bylo oficiální začlenění karate do svazu. Došlo k přejmenování Československého 
svazu juda České tělovýchovné organizace na Československý svaz juda a karate České 
tělovýchovné organizace. Byla schválena a vytvořena federální komise karate, jejímž předsedou 
se stal Ing. František Kolář. Zároveň společné zasedání doporučilo podání přihlášky na vstup do 
EKU (Europan Union Karate).  
 
V následujícím období začíná docházet k utváření samostatných orgánů a komisí karate, které 
byly pověřeny řízením a rozvojem karate v ČSSR. Náplní jejich činnosti bylo vychovávat a 
proškolovat trenéry, rozhodčí a i samotné závodníky. Organizovat soutěže, soustředění a jiná další 
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potřebná školení a v neposlední řadě vydávat studijní a organizační materiály, které byly potřebné 
k další výuce.  
 
Od roku 1974 se pravidelně jednou ročně začalo pořádat mistrovství ČSR jednotlivců, formou 
jednorázového turnaje. Prvními vítězi se stali pánové Zdeněk Dočekal (Stavební podnik Brno) v 
kategorii kumite a Petr Schovajsa (VAAZ Brno) v kategorii kata. Byla zavedena Národní liga 
karate, kde se prvního ročníků zúčastnilo šest oddílů. Vítězem se stal oddíl Slávia Fel Praha. 
Druhé místo obsadil Stavební podnik Brno, třetí místo Rudá hvězda Praha, čtvrté místo KDPM 
České Budějovice, páté místo VAAZ Brno a šesté místo Slavoj Stará Boleslav.  
 
Dále byly pořádány turnaje k významným událostem. Výsledky všech turnajů se započítávaly do 
celoroční soutěže jednotlivců takzvané Velké ceny ČSR. Opět došlo k nárůstu registrovaných 
členů a ke konci roku byl počet registrovaných karatistů zhruba na čísle jeden tisíc.  
 
20. listopadu 1974 se konala společná schůze české a slovenské komise karate v Bratislavě. Na 
této schůzi byl zvolen nový předseda federální komise karate. Stal se jím Ing. Vladimír Kopinič. 
Dalšími členy byly určeny Ing. Milan Šimon na místo místopředsedy, Ing. Ladislav Klementis na 
místo tajemníka, pan Jaroslav Kulhavý, který dostal na starost sportovně-technický úsek, Ivan 
Vlček na funkci mezinárodní pracovník, pan František Šebej, jenž měl mít na starost úsek učebně-
metodický a Ing. Josef Šimkovič, který dostal na starost politicko-výchovný a disciplinární úsek. 
Všichni tito pánové tvořili novou komisi karate Československého svazu juda a karate. Zároveň 
společná schůze doporučila podání přihlášky na vstup do WUKO (World Union Karate 
Organisation).  
 
V témže roce začal cvičit ve Stavebním podniku Brno egyptský student Nabyl El Nady, nositel 1. 
DAN a akademický mistr Egypta. Velice zde pozvedl úroveň tehdejšího cvičení. Na jeho tréninky 
do Brna dojížděli i lidé z jiných oddílů a měst, například z Prahy. Měl velké teoretické a praktické 
znalosti, které nabyl pod vedením mistra Yamamota, jenž byl hlavní instruktor Shotokan ryu v 
Egyptě. Pod Nadyho vedením panovala v oddíle velice přísná disciplína, nebyly tolerovány žádné 
pozdní příchody a podobné věci. V oddíle působil do roku 1976.  
 
Rok 1975 byl významný hned z několika hledisek. Za prvé byly zavedeny nové členské průkazy a 
za druhé se rozběhla řada soutěží, které umožnily výkonnostní porovnání karatistů z různých částí 
země. Konal se první ročník Poháru Shotokan. Tento turnaj se uskutečnil v Praze na Strahově a 
zúčastnilo se ho 43 závodníků z celé republiky. Dalším turnajem byl první ročník Velké ceny Ústí 
nad Labem, která se konala 8. listopadu, tato soutěž byla následně pořádána každým rokem. Také 
se poprvé rozběhly krajské přebory, které sloužily jako postupový můstek na mistrovství ČSSR. 
Hlavní událostí tohoto roku však bylo první mistrovství ČSSR, které se konalo v Praze 13. 
prosince. Soutěžilo se pouze v kumite. 
 
Tento ročník ovládli slovenští karatisté. Jelikož v tomto roce došlo k jakým si neshodám a sporům 
mezi klubem z ČSR a klubem ze SSR, bylo mistrovství ČSSR na několik let zrušené. K dalšímu 
mistrovství ČSSR došlo až v roce 1979 v Trnavě.  
 
Oddíly k roku 1975  

 
Od roku 1975 vznikala na území ČSR řada oddílů:  
 
Středočeský kraj Ústecký kraj  
Slávia FEL Praha - Josef Zvěřina Lokomotiva Ţatec  
Rudá hvězda Stadión KDPM Ústí nad Labem  
Uhelné sklady Praha - Ing. Jiří Fuchs Slávia VŠPF Ústí nad Labem  
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Baník Praha Rudá hvězda Litoměřice  
Tatra Smíchov Praha  
Slavoj Stará Boleslav  
 
Plzeňský kraj Liberecký kraj  
Sokol Skvrňany Plzeň - Jan Pytlík Sokol Rochlice Liberec  
Rudá hvězda Plzeň  
Prazdroj Plzeň  
 
Jihočeský kraj Olomoucký kraj  
Stadión KDPM České Budějovice Rudá hvězda Olomouc  
Karate České Budějovice MEZ Mohelnice  
 
Jihomoravský kraj  
Stavební podnik Brno – JUDr. Karel Kočička (další členové oddílu: Zdeněk Doleţal, Karel 
Krčma, Jiří Kočárek, Jiří Vágner, Jiří Volný a mnoho dalších)  
VAAZ Brno - Ing. Peter Schovajsa  
 
Moravskoslezský kraj  
Baník Důl Gottwald Horní Suchá  
 
Léta 1976 – 1989 
 
V roce 1976 proběhlo první školení trenérů II. třídy a první školení rozhodčích II. třídy. Tato 
školení proběhla v Klánovicích u Prahy. Prvními trenéry II. třídy se stali pánové Jiří Fuchs, 
Rachmy Soebajo, Karel Kočička, Jan Pytlík, Jiří Tvrdík, Jaroslav Kulhavý, Josef Zvěřina a Ivan 
Vlček. V následujících letech se v těchto školeních pokračovalo. Byl vytvořen a praktikován 
systém školení a doškolování trenérů a rozhodčích, který fungoval na dobré úrovni.  
 
V pořádání turnajů se navazuje na Velkou cenu Ústí nad Labem a přibývají soutěže jako Velká 
cena Českých Budějovic, Velká cena Prahy, Velká cena Brna a v neposlední řadě přibyl 
Moravský pohár v Havířově. Mezi významné mezinárodní soutěže se zařadila Velká cena 
Slovenska, která v druhé polovině sedmdesátých let, měla velmi dobré obsazení s mezinárodní 
účastí a s velkou návštěvností diváků. Patnáct až sedmnáct tisíc diváků nebylo žádným 
překvapením.  
 
Soutěže se rozdělily na postupové, což znamenalo, že se z daného turnaje postupovalo dál. 
Takovým to turnajem byl krajský přebor, z něhož se postupovalo do přeboru ČSR a následně na 
mistrovství ČSSR a nepostupové soutěže, kam spadaly Velké ceny Ústí nad Labem, Českých 
Budějovic, Prahy a Brna, Národní liga karate, Moravský pohár v Havířově, již zmiňovaná Velká 
cena Slovenska a pohár Bohemia. Samozřejmě byly pořádány i menší soutěže, různé oddílové 
přebory a tak dále. Začínaly vycházet „Zprávy karate“. Jednalo se o zpravodaj, který byl vydáván 
Českou komisí karate a který informoval o dění v této oblasti.  
 
V roce 1979 dochází ke změně ve vedení České Komise Karate. Předsedu Ing. Milana Šimona 
nahrazuje Ing. Jiří Tvrdík a nastupuje do funkce místo něj.  
 
Pokud se podíváme na rok 1979 v číslech, můžeme vidět následující data. Počet registrovaných 
členů v ČSR se vyhoupl na číslo cca 3300. Počet oddílů rovněž stoupl. Se zvýšením počtů oddílů 
muselo zákonitě dojít i ke zvýšení počtů trenérů, protože kdyby tomu tak nebylo, neměl by kdo v 
nově vzniklých oddílech trénovat. S větším množstvím pořádaných soutěží bylo nutné navýšit i 
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počet rozhodčích a tak jich k roku 1979 bylo evidováno zhruba 104 a počet mistrovských stupňů 
se zastavil na čísle 7.  
 
V tomto roce opět došlo na pořádání mistrovství ČSSR. Bylo tak učiněno po tříleté odmlce. 
Místem konání se stala Trnava 10. prosince. Nesoutěžilo se už pouze v kumite, ale byla přidána i 
soutěž v kata.  
Zároveň byl v tomto roce zaznamenán první start ČSSR na ME v Helsinkách ve Finsku, bylo k 
tomu potřeba zvláštního souhlasu EKU a samozřejmě souhlasu tehdejší vlády. Mistrovství Evropy 
se zúčastnilo 240 sportovců ze 17 zemí. Nikdo z našich však na stupně vítězů nedosáhl.  
V roce 1980 přibyly na mistrovství ČSSR další váhové kategorie, jednalo se o kategorie do 65 kg 
a do 75 kg. Stalo se tak na mistrovství, které se konalo v Praze 7. prosince.  
 
V roce 1983 bylo zahájeno jednání o osamostatnění Československého svazu karate a jeho 
odtržení od prozatímního společného Československého svazu juda a karate České tělovýchovné 
organizace. V následném roce, tedy v roce 1984, vznikl Československý svaz karate. V čele svazu 
stanuli předsedové Josef Sechovec a Olin Ohnút, kteří na těchto funkcích působili až do 
samotného zániku svazu, který byl v roce 1992. V roce 1986 byla založena komise karate při 
Českém svazu tělesné výchovy. Karate v ČSR bylo řízeno českými členy Československé komise 
karate. 
  
Rok 1989  
 
V roce 1989 došlo k Sametové revoluci, tj. označení změn, které nastaly v Československu mezi 
17. listopadem a 29. prosincem. Tyto změny vedly k pádu tehdejšího komunistického režimu a 
přeměně politického zřízení na demokratické principy.  
 
Konečně naše republika nestála za barierou, která ji znemožňovala svobodně přijímat informace z 
okolních států. V roce 1990 došlo ke změně a s pádem režimu došlo k otevření hranic. Již nebylo 
třeba výjezdní doložky (povolení, bez kterého nebylo možné legálně překročit hranice státu). 
Nastala svoboda pohybu a slova. Najednou každý mohl svobodně vycestovat a navštěvovat jiné 
státy tak jak se mu zachtělo. Zároveň kdokoliv mohl přijet, aby navštívil naši republiku. Byla to 
velká změna pro karate, protože se již nemuselo velmi namáhavě nebo potají shánět materiálu či 
informace o tom či o tom, vše se najednou stalo snazší a přístupnější. Začaly tu být možnosti, jako 
jinde v Evropě. Začali se ve větším měřítku pořádat semináře s instruktory ze zahraničí a 
technický růst šel nahoru. Karate se u nás začalo dále rozvíjet a objevovaly se tu i jiné styly než 
jen Shotokan ryu. Karate, zažívalo určitý boom a bylo to vidět na vzrůstajícím zájmu o výuku 
tohoto bojového umění.  
 
Organizace a svazy  
 
Dne 28. března 1990 oficiálně zanikla Československá socialistická republika a vznikl nový 
nástupnický stát Česká a Slovenská Federativní Republika.  
Došlo ke změně názvu Československého svazu karate na Federativní svaz karate. V té době se 
počet karatistů v ČSFR pohyboval zhruba kolem 14000.  
15. května 1990 byl založen Český svaz karate, jedná se o první oficiální svaz karate v České 
republice. Tento svaz byl pokračovatelem komise při federálním svazu karate. Prvním předsedou 
se stal Ing. Karel Strnad. Svaz v době svého založení spadal pod Federativní svaz karate. To se 
změnilo až ke konci roku 1992, kdy došlo k 31. prosinci k rozdělení Československé Federativní 
Republiky a vznikla samostatná Česká republika. Zároveň došlo k zániku Federálního svazu 
karate a Český svaz karate začal pracovat jako samostatná organizace.  
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Na konci roku 1992 byl v Jablonci nad Nisou v rámci školení trenérů II. třídy zorganizován první 
výukový seminář Shihana Hideo Ochiho pro Český svaz karate. Následně nato se podařilo 
zástupcům Českého svazu karate dohodnout se Shihanem Hideo Ochim dlouhodobější spolupráci 
a byla podepsaná smlouva na tříleté vedení reprezentace České republiky v disciplíně kata. Tato 
smlouva ho zároveň zavazovala k realizaci čtyř víkendových soustředění ročně, jak pro 
reprezentanty, tak pro všechny trenéry z Čech, kteří budou mít zájem se soustředění zúčastnit. Byl 
tak zahájen rozvoj stylu Shotokan ryu v naší republice. Jednotlivá soustředění byla velmi kvalitní 
a pro jeho účastníky i velmi náročná. Bylo nutné prakticky upravovat techniky stylu od 
samotného základu. Ne všichni však byly ochotni na odstraňování špatných návyků přistoupit. 
Hideo Ochi s reprezentací Českého svazu karate absolvoval přípravu a výjezd na ME 1994 v 
Birminghamu a na ME 1995 v Helsinkách.  
 
Po návratu z Helsinek vypovídá smlouvu s Českým svazem z důvodu určitých vnitřních tlaků. 
Aby byla zachována společná spolupráce, byl v roce 1995 ustanovující valnou hromadou čítající 
zástupce oddílů Českého svazu karate, kteří si přáli zachovat působení Shihana Hideo Ochiho v 
Čechách založen Český svaz JKA. V červenci téhož roku byla podána úspěšná žádost na vstup do 
JKA World Federation a Český svaz JKA se stal výhradním zástupcem České republiky v této 
organizaci a Shihan Hideo Ochi zde působí jako hlavní instruktor a jediný zkušební komisař, 
který uděluje v tomto svazu technické stupně DAN.  
 
Se vzrůstajícím zájmem o karate začala vzrůstat i potřeba sdružování a touha začlenit se a tak 
dochází ke vzniku nových organizací, které pod sebe začaly sdružovat oddíly z celé republiky. 
Jednou z prvních byla Česká unie Shotokan karate, která sdružovala karatisty se zájmem o cvičení 
tohoto stylu. Organizace vznikla v roce 1991 a založil ji pan Jaroslav Kulhavý. Organizaci se 
podařilo získat pana Victora van der Wijngaardena, držitele 4. DAN JKA karate ze SRN žáka 
mistrů Kanazawy a Ochiho. Ten sem začal pravidelně dojíždět a pořádat semináře.  
 
V roce 1993 bylo dohodnuto založení nové organizace pod názvem Česká asociace Shotokan 
karate. Začal zde působit pan Victor van der Wijngaarden jako šéfinstruktor a výukové semináře 
byli pořádány každý měsíc, čímž byla zajištěna dostatečná výuka a pravidelný přísun poznatků a 
informací z dané oblasti. Skupinky karatistů na své vlastní náklady vyjížděly do zahraničí, aby se 
tam zúčastnily seminářů, ale i závodů, kde získávaly cenné zkušenosti.  
 
Po jistých názorových neshodách mezi členy asociace a panem Wijngaardenem, týkajících se 
zkoušek na STV DAN, se ze strany těchto lidí začíná usilovat o jeho odstranění a dosazení jiného 
instruktora na jeho místo. V roce 1994 dochází ke změně a pan Wijngaarden je nahrazen panem 
Eckehardem Schleisem. Tohle vše mělo dopad na členskou základnu a na pohodu v celé 
organizaci. Došlo k odlivu karatistů a organizace začala pomalu upadat. V této době přicházejí 
zástupci organizace s tím, že ze svých funkcí odchází, protože pro ně nejsou dosti komerčně 
výhodné. V polovině devadesátých let se pak zbytek organizace po domluvě s Ing. Karlem 
Strnadem přidává pod záštitu Českého svazu JKA.  
 
V devadesátých letech a letech následujících vznikla řada organizací. Níže uvádím některé z nich.  
Česká komise bojových umění     (14. 3. 1991)  - ČKBU  
Česká Federace Tradičního Karate     (7. 9. 1993)  - ČFTK  
Český Svaz Tradičního Shotokan Karate   (9. 2. 1994)  
Český Svaz Tradičního Karate     (10. 5. 1994)  
Česká unie bojových umění     (4. 3. 1994)  - ČUBU  
Česká Asociace Budo Karate     (10. 4. 1995)  - ČABK  
Česká Federace Tradičního Karate Fudokan-Shotokan  (25. 4. 1995)  - ČFTKF  
Česká Federace Tradičního Shotokan Karate   (21. 1. 1998)  
Česká Asociace Tradičního Karate    (6. 1. 2000)  - ČATK  
Ryukyuden Bujutstu Karatedo Association    (7. 12. 2000)  - RBKA  
Český svaz karate FSKA      (9. 1. 2001)  - FSKA  
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Asociace Moderního Sportovního Karate    (24.9 2001)  - MSKA  
Česká Unie Tradičního Karate     (13. 10. 2004)  - ČUTK  
Česká Unie Dento Karate-Do     (8. 11. 2005)  - ČUDK  
Shotokan Karate-Do International Federation Czech Republic (23. 2. 2007) - SKIF CZ  
World Shotokan Institut ČR     (18.6 2007)  - WSI ČR  
 
 V každém oddíle panovala atmosféra naprosté disciplíny, chuť podřídit se japonské etiketě a tedy 
i trénování mělo naprosto ojedinělou atmosféru a náboj. Zájem o karate se neuvěřitelně stupňoval, 
a i když tenkrát děti a mládež karate nedělala, stávalo se, že v jedné tělocvičně byl nábor přes sto 
dospělých cvičenců. Konkurence tehdy nebyla prakticky žádná. Finanční prostředky si každý klub 
sháněl pouze od studentů, a pokud nešlo vyloženě o nevraživost z důvodu osobního ega, což se 
stávalo zřídkakdy, panovala naprosto báječná atmosféra. Mistři, kterých bylo opravdu málo, se 
scházeli.  
 
Po roce 1989 nám začali scházet slovenští kolegové, kteří byli a jsou velmi dobří. A když i nadále 
se udržují styky a zveme se navzájem na soutěže, již to není, co to bývalo. Dále kluby začaly 
shánět sponzory, soutěže musely být minimálně vyrovnané a to vše se odrazilo na určité 
konkurenční přetlačované. Mezilidské vztahy povětšinou zůstaly na dobré úrovni, avšak etiketa, 
hierarchie a podobně u většiny klubů vzala za své. Karate se více než bojové umění změnilo na 
sport, díky WKF s ne příliš dobrými pravidly a snaha zvítězit za každou cenu plus materiální 
požadavky za umístění zcela vytlačily bojového ducha karateky dřívějších let (Kesl, 2011).  
 
Možná si kladete otázku: Jak to bylo s ženami? Zatím tu o nich nebyla jediná zmínka. Ženy v 
samotných počátcích karate u nás nefigurovaly, tudíž se ani nepodílely na jeho rozvoji. Tradice 
velela bojové umění pouze pro celé muže a tak to bylo i bráno. Po roce cca 1970 začaly soutěže 
sportovního karate nabírat určitý rozměr a soutěže kata přilákaly do doja i první ženy. 
 

Přehled organizací dle krajů 

Novodobá historie již seznala díky širší členské základně, většímu počtu kvalifikovaných 
trenérů, zkušebních komisařů, rozhodčích i Senseiů, kteří častěji navštěvují republiku za 
účelem pořádání různých seminářů, ale i lokálních trenérů všech kategorií, kteří mají možnost 
odcestovat do Japonska a zde se účastnit výuky přímo od místních Mistrů, několik 
organizačních změn ať už na centrální úrovni anebo lokální úrovni. Přehled organizací podle 
krajů je uveden v následujících odstavcích.  

 

 
Jihočeský svaz karate 
Předseda: Bc. Jiří Faktor 
Netolická 7, 370 05 České Budějovice 
Česká Republika 
 
Web: http://www.budo-
centrum.cz/index.php 
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Jihomoravský svaz karate 
Předseda: Mgr. Josef Dočkal 
Havelkova 4, 625 00 Brno 
Česká Republika 
 
Web: http://jmske.xf.cz/ 

 

 

 
Karlovarský svaz karate 
Předseda: Bc.Marek Šír 
Koptova 110/10, 360 01 Karlovy Vary 
Česká Republika 
 
  
Web: http://kaske.sweb.cz/ 

 

? 
 
Liberecký svaz karate 
Předseda: Josef Polák 
Děčínská 92, 470 01 Česká Lípa 
Česká Republika 

 

 

 
Plzeňský svaz karate 
Předseda: Ing. Zdeněk Kubalík 
Fügnerova 647, 344 04 Domažlice 
Česká Republika 
 
Web: http://www.karate-plzensko.webz.cz/ 
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Pražský svaz karate 
Předseda: Karel Kesl 
Pod Děkankou 82, BOX 31, 140 22 Praha 4 
Česká Republika 
 
Web: http://www.pske.cz 

 

 

 
Severomoravský svaz karate 
Předseda: Svatopluk Sekanina 
Lipovská 1168, 790 01 Jeseník 
Česká Republika 
 
Web: http://www.smske.cz/ 

 

 

 
Středočeský svaz 
Předseda: Jíří Bašus 
Tyršova, 28802 Nymburk 
Česká Republika 
 
Web: http://www.strcs-karate.org/ 

 

 

 
Ústecký svaz karate 
Předseda: Mgr. Josef Rajchert 
Ve Smyčce 7, 400 11 Ústí nad Labem 
Česká Republika 
 
Web: http://www.usteckekarate.cz/ 
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Východočeský svaz karate 
Předseda: Kamil Guzek 
Pod Zámečkem 1406, 500 12 Hradec 
Králové 
Česká Republika 
 
Mobil: +420 608 744 488  
Web: http://www.vcske.cz/ 

 
Přehled stupňů DAN v ČR 
 
Informace o počtech stupňů technické vyspělosti se mění v závislosti na pořádaných 
zkouškách STV. Pro představu o počtech a poměru mezí jednotlivými stupni jsou níže 
uvedené informace zcela vypovídající. Informace je čerpána z internetových stránek českého 
svazu karate. 
 
1. DAN  241 
2. DAN 75 
3. DAN 38 
4. DAN 22 
5. DAN 14 
6. DAN 5 
7. DAN 2 
8. DAN, 1 
9. Dan nejsou v ČR uděleny 
 

Počet klubů dle krajů 
 
Informace o a přehled veškerého zastoupení karate v České republice bylo získáváno ze všech 
možných dostupných zdrojů, převážně však z internetu. Některé kluby jsou zastoupeny 
v několika městech, proto se může jevit, že v jednotlivých krajích je jejich zastoupení spíše 
sporadické. Navíc některé oddíly nemají své vlastní internetové stránky a byly náročněji 
vyhledávány přes oficiální in formace svazu karate. 
 
Níže uvedená mapa ukazuje geografické rozložení zastoupení karate po České republice, 
kvalifikovaný odhad (zdroj internetové stránky a prezentace jednotlivých klubů a oficiální 
stránky ČSKe) rozděleni podle škol – Shotokan, který je u nás rozšířen nejvíce, Goju Ryu a 
ostatní, kam je zařazeno například Wado Ryu, Shito Ryu, Kyokushinkai atd…  
 
Ústecký  14 Jihočeský  14 
Jihomor  21 Karlovarský  13 
Vysočina  4 Kralovehradecký 16  
Liberecký  11 Moravsko-slezský 20 
Olomoucký  4 Pardubický  14 
Plzeňský  11 Praha   32 
Středočeský  4 Zlínský  1 
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Karate a oficiální složky ČR 

Tato seminární práce popisuje karate nejen z pohledu jeho historie, která je k nalezení 
z mnoha zdrojů, neboť v současné době má každý oddíl, který se prezentuje na internetových 
stránkách něco ze zajímavostí o karate, tedy také o jeho historii.  

Karate a zastupitelské orgány, jako jsou například ozbrojené složky (policie, armáda), nebo 
záchraně (zdravotnictví, hasiči), vzdělávací a v neposlední řadě také politika, nejsou nikde 
zmiňovány. Tato práce se pokusí zaměřit alespoň na některé z nich. 

Karate a Policie ČR 

Karate je nedílnou složkou sportovních aktivit, které má ve svém portfoliu resort Ministerstva 
Vnitra. Sport v rámci resortu Ministerstva vnitra a Policie ČR se uplatňuje zejména jako 
zájmová tělovýchovná, sportovní činnost a střelecké aktivity, které úzce navazují na služební 
tělesnou a střeleckou přípravu policistů. Metody a formy služební tělesné a střelecké přípravy 
se tak vhodně doplňují o další činnost, které udržují a rozvíjejí pohybové schopnosti policistů, 
umožňují zdokonalovat jejich dovednosti potřebné pro zvládnutí náročných služebních 
zákroků a podporují pozitivní návyky pro výkon služby. Mimo to se sport realizuje i v širším 
měřítku při naplňování sociálního programu jako zájmová tělovýchovná a rekreační pohybová 
činnost pro policisty, zaměstnance resortu a jejich rodinné příslušníky. Tato činnost se 
organizuje zejména v tělovýchovných a sportovních klubech policie, které existují po celém 
území naší republiky, a je podporována účelovou dotací cestou UNITOP ČR. Policisté a 
zaměstnanci se těchto aktivit zúčastňují dobrovolně na základě vlastní potřeby či zájmu.  

Nedílnou součástí resortního sportu jsou i různé sportovní soutěže. Ty probíhají jak v rámci 
regionů, tak na celostátní úrovni (Policejní mistrovství ČR).  

Výběr sportů a disciplín pro pořádání policejních mistrovství v příslušném kalendářním roce 
stanoví odbor sportu ve spolupráci se skupinou vzdělávání, služební přípravy a sportu 
Policejního prezidia ČR. Každoročně je uspořádáno kolem 10 policejních mistrovství ČR, 
která jsou zároveň nominačními závody pro výběr policejní sportovní reprezentace na 
mezinárodní akce, např. policejní mistrovství světa a Evropy nebo mezinárodní přátelská 
utkání v různých sportech. Mezinárodní policejní styk je tak nedílnou součástí systému 
resortního sportu. 

Odbor sportu MV je garantem uspořádání policejních mistrovství ČR ve spolupráci s Unií 
tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR), sportovním klubem policie nebo 
policejním sportovním klubem (SKP/PSK) a dalším spolupořadatelem (útvarem Policie ČR, 
MV, policejní školou). 

Níže uvedené tabulky uvádějí příklad, jak policisté soutěžili v roce 2005 a kde jednou 
z disciplín bylo také karate. 
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Kalendář policejních mistrovství ČR v roce 2005 

 
sport termín místo pořadatel 

lyžování se střelbou z 
malorážní zbraně 

1. - 3. března Harrachov OS MV, P ČR s Včk, UNITOP ČR, SKP 
Harrachov 

karate 21. - 22. března  České Budějovice OS MV, P ČR s Jčk, UNITOP ČR, SKP 
České Budějovice 

plavání  24. - 25. května Ústí n. L. OS MV, P ČR s Svčk, UNITOP ČR, 
SKP Sever Ústí n. L.  

jezdectví  19. - 21. května Brno - Medlánky OS MV, PP ČR, UNITOP ČR, SKP 
Kometa Brno 

střelba z krátkých služebních 
zbraní 

28. - 30. června  Vinařice  OS MV, PP ČR, UNITOP ČR, SKP 
Prezidium Praha 

volejbal 22. červena Praha - Stromovka OS MV, UNITOP ČR, PVK Olymp 
Praha 

kopaná  20. - 23. června Holešov  OS MV, P ČR SCPP, UNITOP ČR  

soutěž psovodů se 
služebními psy 

4. - 9. září Dobrotice OS MV, PP ČR, UNITOP ČR, SKP 
Prezidium Praha 

 
 

Časový pořad:  
 

16. 3. 2005 15.00 - 16.00 prezentace a ubytování v účelové zařízení Policie ČR správy Jihočeského kraje v Lišově  

 16.00 - 17.00 prezentace, vážení závodníků 

 17.00 - 18.00 večeře 

 19.00 - 21.00 technická porada vedoucích družstev a losování 

22. 3. 2005 7.00 - 7.30 snídaně, vyzvednutí balíčků 

 7.45  odjezd do sportovní haly areálu P ČR správy kraje v Čes. Budějovicích 

 9.00 oficiální zahájení mistrovství 

 9.30 - 13.00 eliminační zápasy 

 13.00 - 14.00 finálové zápasy 

 14.30 vyhlášení výsledků, ukončení mistrovství 

 

 

Karate a zdravotnictví  
 

Význam karate pro tělesnou výchovu spočívá ve třech základních oblastech. Ve všeobecné 
rovině je karate výborným prostředkem pro rozvoj pohybových schopností jako rychlost, síla, 
rovnováha, reakční rychlost aj. V rovině úponových dovedností rozvíjí karate především 
dokonalou techniku krytů, úderů, kopů aj. Významnou výhodou, resp. Předností karate je 
rozvoj cvičenců v rovině zdravotní.  
 
Cvičením karate učíme správným návykům držení těla a dýchání, rozvíjíme svalovou 
rovnováhu a zvyšujeme flexibilitu. 
 
Pohybový základ karate představují postoj, přemístění, údery, kryty a kopy. Výhodou karate 
je skutečnost, že veškerá cvičení jsou prováděna v postoji bez přechodů na zem a pádů. Ve 
školní tělesné výchově proto nepotřebujeme žíněnky nebo tatami. 
 
Z hlediska bezpečnosti je při výuce nutné dbát na kázeň žáků. Při výuce zdůrazňujeme 
humanistický přístup ke cvičení úpolů a sebeobranný charakter bojových umění. Při cvičení 
ve dvojicích proto nacvičujeme především obranné techniky krytů. Techniky jsou vždy 
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prováděny pomalu a s kontrolou. Nikdy neumožňujeme skutečný (tvrdý) kontakt úderem 
nebo kopem. Rychlost a sílu útočných technik rozvíjíme využitím úderových pomůcek a 
aparátů (pytel, lapa, žíněnka, molitanová destička aj.). Pro nácvik dílčích činností, ale i 
procvičování technik karate, je vhodné zařazovat do výuky rozmanité hry. 
 
Karate a politika  
 
Politika podle Aristotela je zcela jiná, než politika, kterou si lidé sami připravili. Pro každého 
karatistu by měla být politika spíše nutností, která jde mimo něj, nežli hlavní doménou, které 
přizpůsobí své vědění, znalosti a umění. Bohužel, je třeba si přiznat, že v dnešní době a jak je 
z některých předchozích článků patrné, ani v době historické se karate bez politiky nemohlo 
obejít. 
 
Nicméně důležitější fakt je, že to byla spíše politika, která se neobešla pro některé své 
činnosti, a to bez ohledu na jejich morální anebo legální základ, bez karate a bojových umění 
vůbec.  
 
Typickou ukázkou je dávné Japonsko, kde „světlé síly“ byly zastoupeny samuraji – rytířů 
Japonska, co do umění boje i chování, a kde „temné síly“ představoval bojovník ninja. Pokud 
si však ninju představujeme, jako v dětských snech silného a tajuplného mstitele s maskou, 
skutečnost je, žel, poněkud odlišná. Ninja byl prakticky nájemný vrah a terorista a mohla jej 
představovat i letitá stařena, žijící po desetiletí v rodině svého pána, vychovávající jeho děti a 
čekající na rozkaz nadřízené složky. Po obdržení takového rozkazu i přes veškeré city, 
společný život, mnohdy i lásku byl rozkaz beze zbytku splněn. Pokud ne, nebyl k ničemu a 
mohl být nebezpečný. I po vykonání úkolu nebyla ninjova životaschopnost příliš dlouhá. 
 
Ninjutsu 
 
Ninjutsu, doslova přeloženo „umění ninjů“, byl ve feudálním Japonsku termín pro soubor 
schopností, které ovládala skupina lidí známých jako Ninjové – jedinci speciálně vycvičení 
pro špionáž, politické vraždění a guerrilový boj. 
 
Ninjutsu začalo jako soubor schopností nutných k přežití, který vytvořila skupina lidí žijících 
v japonské provincii Iga. Tito lidé byli soběstační a měli silný, kladný vztah k přírodě. 
Tyto techniky byly využívány k lovu a boji a vyvinuly se až na strategický základ bojových 
umění Ninjutsu. Ninjovské klany toto umění používaly k zajištění svého přežití v období 
politických nepokojů. Ninjutsu také zahrnovalo umění převleků, úniku, maskování, 
lukostřelby, medicíny, výbušnin a jedů. 
 
V současné době politika spíše podporuje sport, jehož součástí je také karate. Nakonec, 
ochránci a osobní stráže politiků tímto uměním musí prosti obyčejným lidem vynikat, že? 
 
V naší vlasti můžeme dokonce poukázat na některé dílčí úspěchy politické a karatistické 
synergie: 
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České karate pomáhá v Japonsku 
 

 
 
11. 6. 2011 Šek na 40 000 korun převzal dnes japonský velvyslanec od organizátorů letošního 
MS v karate z Liberce. Výtěžek ze vstupného bude využit na pomoc obětem zemětřesení.  
 
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš, poslanec libereckého kraje Petr Skokan 
a předseda organizačního výboru MS Martin Nožička předali japonskému velvyslanci v Praze 
Toshio Kunikatovi šek na 40 000 Kč. Jedná se o částku, kterou vybrali organizátoři 
mistrovství světa v karate na vstupném. Celá částka už byla odeslána japonskému červenému 
kříži a poslouží na pomoc obětem březnového ničivého zemětřesení. Japonský velvyslanec 
tuto aktivitu velmi ocenil a poděkoval jménem všech Japonců za solidaritu, kterou Češi s jeho 
národem projevují. „Jsem rád, že úspěšná sportovní akce pořádaná na českém území přesáhla 
svůj sportovní rozměr a výtěžek akce jde do země, která dala světu právě karate," poděkoval 
organizátorům ministr Dobeš. Česká republika pořádala mistrovství světa v karate vůbec 
poprvé v historii. Celkem se ho účastnilo 435 karatistů z 38 zemí. Celý šampionát během 
květnového víkendu navštívilo přes 2000 diváků.  
 
Dobeš v Liberci 
 
Během pracovního oběda s řediteli škol v kraji pak diskutoval o nutnosti změn normativního 
financování ve školství, úpravách školského zákona či blížících se státních maturitách. Po 
obědě se ministr za doprovodu poslance Skokana setkal s organizačním výborem MS v 
karate, které se má uskutečnit ve dnech 20. - 22. května tohoto roku v Liberci. Ministr přislíbil 
šampionátu podporu, od organizátorů obdržel první DAN neboli černý pás i s certifikátem a 
převzal také trofej z broušeného skla, stejnou trofej získají i vítězové jednotlivých kategorií na 
mistrovství světa 
 
Možná by bylo vhodné pokračovat také několika články o dotacích, ale obávám se, že tato 
práce není pro takový účel určena. 
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Závěr 
 
Končím toto pojednání a s ohlédnutím na veškeré informace, které jsem nalezl a přečetl mi 
nedovoluje situace jinak, než poukázat na některá historická fakta, z nichž bychom se měli umět 
poučit. Pokud říkám my, míním tím nás, kterým jde o české karate, kterým jde o karate vůbec, 
myslím tím nás, kterým jde o KARATE DO. 
 
Mám mnoho známých, ještě více kolegů, ale kamarádů jen jako šafránu. Jeden zemřel, druhý 
zůstal a snad se objevil další. Jsou to lidé, kteří nehovoří, ale konají. Konají dobro tím, že učí děti, 
učí slabší a všechny, kdo se na ně a na naši jednotu obrátí s žádostí o učení, našemu dávnému 
umění karate. Nehovoří o svých skutcích, nepokoušejí se být neustále vidět, jak tomu bývá u 
mladších generací karatistů, která v drtivé většině bývá způsobena jen nezkušeností a nízkým 
věkem. Snaží se předávat nabyté vědění dál tak, aby nikdy nebylo zapomenuto, protože celá 
staletí, ne, celá tisíciletí, dokázala, že se jedná o umění ušlechtilé a dobré. 
 
Tato práce popisuje v některých svých statích odloučení, separaci, diversifikaci, nedorozuměni a 
mnoho dalších negativistických aspektů, které byly způsobeny i výčtem výše uvedených nekvalit 
a nekarlistických vlastností.  
 
Zamysleme se nad tím, jak dále zdokonalovat technickou úroveň vlastní, i našich cvičenců. 
Můžeme spolu spolupracovat? Lze více a lépe komunikovat? Jakým způsobem bychom 
přesvědčili všechny nemistry aby se sami dále vzdělávali a nezakládali vlastní školy, které jen 
odrazují od našeho skvělého umění karate další a nové nadšence? 
 
Poučme se z historie! 
 
Jsme karatisté, ne konkurenti. Naši mistři nám jen ukazují cestu a dveře. Projít jimi však už 
musíme my sami. A cesta je to dlouhá. Ta moje začala v roce 1989 a již několikrát jsem se ocitl 
opět na dalším začátku. Přeji všem mistrům, aby se uměli zastavit a zamyslet. 
 
Nemohu si též odpustit neuvést ve svém závěru citaci Senseie Karla Kesla: 

„Správná pochopení Karate a jeho správné použití je Karatedó. Ten, kdo opravdu trénuje toto dó a 
skutečně chápe Karatedó, se nikdy nenechá snadno vtáhnout do boje. Žáci kteréhokoli umění, 
obzvláště Karatedó, nesmí nikdy zapomenout kultivovat svou mysl a tělo.  

Dosáhnout sta vítězství ve stu bitvách není nejvyšší dovednost. Nejvyšší dovednost je podrobit 
nepřítele bez boje.“ 

Karate-do wa rei-ni hajimari, rei-ni owaru koto-o  

(Karate začíná a končí úklonem) 
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Přehled zdrojových informací 
 
Diskuse: 
Informace od Ing. Jiřího Fuchse, které jsem získával ústním předáním anebo psanou formou 
Informace od Josefa Straky, jednoho ze zakladatelů karate v ČR a dlouholetého přítele Ing. 
Jiřího Fuchse 
 
Konkrétní internetové odkazy: 
www.wikipedia.org  
www.czechkarate.cz  
www.karate-info.cz  
http://www.karate-rajchert.cz/uskutecnene-akce  
http://www.budo-centrum.cz/index.php 
http://www.usteckekarate.cz/ 
http://www.pske.cz 
http://www.spartak.cz/  
http://www.vcske.cz/ 
www.tjkaratepraha.czhttp://www.sk-kesl-ryu.cz/historie-karate.html  
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