
JKA  KARATE  Česká republika 

Národní pověřenec pro zkoušky - Eva Buzková 

Mošnerova 26, 779 00 Olomouc 

mobil: 608740362 
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Věc:  Zpráva k 31.12.2017 

Předkládá: Eva Buzková - národní pověřenec pro zkoušky 

Dne:  5.12.2017 

 

Předkládám zprávu k 31.12.2017, která obsahuje tyto body: 

- zkušební řád 

- zkušebních komisaři JKA karate ČR a zhodnocení práce zkušebních komisařů 

- zkoušky DAN k 31.12.2017 

- zkoušky 1.kyu k 31.12.2017 

- evidenci nositelů stupně DAN v JKA karate ČR.  

 

Zkušební řád: 

V roce 2017 nebyly vydány žádné změny, které by se týkaly ZŘ JKA ČR. 

 

Zkušební komisaři JKA karate ČR: 

národní pověřenec pro zkoušky registruje 26 zkušebních komisařů s platnou licencí ZK 

JKA karate ČR dle podmínek ZŘ: 

licence "E" - 20 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 2. kyu na celém území 

ČR, mohou však provádět i zkoušky do 1.kyu (jako člen zkušební komise). 

licence "F" -   5 zkušebních komisaři, kteří provádějí zkoušky do 4. kyu ve svém regionu, 

licence "G" -  1 zkušebních komisař, který provádí zkoušky do 6. kyu ve svém oddíle.  

V roce 2017 je činnost těchto komisařů vykazovaná v elektronické podobě.   

Zkušební komisaři se pravidelně zúčastňují semináře zkušebních komisařů JKA karate 

ČR, který se koná v lednu následujícího roku. 

 

Mimo tyto licence eviduje národní pověřenec pro zkoušky 10 zkušebních komisařů s  

mezinárodní licencí WF JKA, kteří v JKA ČR provádějí zkoušky na 1.kyu. 

 

Zkoušky na 1.kyu – vykonané v průběhu roku 2017: 

v průběhu roku 2017 se konaly zkoušky na 1.kyu pod vedením zkušebních komisařů 

s mezinárodní licencí a s licencí „E“. Na zkoušky se přihlásilo celkem 20 karateků. 

K 31.12.2017 úspěšně vykonalo zkoušku 17 žadatelů.   

Zkouška na 1.kyu je předstupeň pro konání na zkoušku 1.DAN. Zkušební komisaři JKA.   

 

Zkoušky 1. DAN JKA - vykonané v únoru 2017: 

na zkoušku bylo přihlášeno 15 uchazečů, z toho 15 na 1.Dan. Všichni zkoušku úspěšně 

vykonali při příležitosti semináře s Shihanem Hideo Ochim v únoru 2017. Ze strany 

zkušebního komisaře Shihana Hideo Ochi nebyly předneseny připomínky závažného 

charakteru. 

Zkoušky 2. až 5. DAN JKA: 

na zkoušku 2. – 5. Dan bylo přihlášeno 10 uchazečů. Z toho zkoušku vykonalo nakonec 8 

uchazečů. 

 

 

Statistika DAN nositelů: 

V organizaci JKA karate ČR se první zkoušky DAN konaly v roce 1995. Od roku 1999 jsou 

zkoušky DAN oficiálně vyhlašovány a organizovány pro širokou členskou základnu JKA  

karate ČR národním pověřencem pro zkoušky ve spolupráci s SKBU Hostivař.  

Na základě odevzdaných přihlášek se vedou statistické údaje, které dokumentují počet 

úspěšných DAN karateka, kteří provedli zkoušky u JKA organizace nebo jim byly uznány 

zkoušky DAN vykonané v cizí organizaci. Z 251 nositelů DAN JKA ČR, je k 31.12.2017 

aktivních 157 osob, 94 nositelů DAN není v organizaci registrováni nebo nemá uhrazenou 

známku JKA ČR k 31.12.2017 (vycházím z databáze na stránkách cubu.csfu.cz). 

 



Národní pověřenec pro zkoušky JKA karate ČR registruje k 31.12.2017 – 251 osob, které 

úspěšně vykonaly zkoušku DAN. Na stránkách JKA ČR je registrováno 157 nositelů DAN, 

z toho: 

registrace NP pro zkoušky  registrace na cubu.csfu.cz 

7. DAN         1 karateka    1 karateka  

6. DAN         1 karateka    1 karateka  

5. DAN         9 karateka    9 karateka  

4. DAN       13 karateka  13 karateka 

3. DAN       21 karateka  21 karateka 

2. DAN       62 karateka  40 karateka 

1. DAN     144 karateka  72 karateka 

Celkem   251         157 

 

Registrace DAN je prováděna na základě zkoušek evidovaných národním pověřencem pro 

zkoušky JKA karate ČR a informací podaných jednotlivými oddíly od roku 1999.  

 

Historie 

Zkušební řád JKA ČR: 

Rok 2016: 

Bod 3.2) odměna za vykonané zkoušky dle ekonom. směrnice JKA nebo ekonomických 

směrnic krajských svazů JKA. 

Bod 11.1) možnost doplnění zkušební komise na 1.kyu o jednoho zkušebního komisaře 

JKA ČR, licence „E“. 

Bod 12.1) platnost přihlášek na zkoušku 1.kyu, odpovědnost zkušebních komisařů. 

Bod 13.1) přihláška na zkoušku DAN – 60 dnů před zkouškou. 

Bod 13.2) platnost přihlášek na zkoušku DAN, přezkoušení na 1.DAN odpadá. 

Rok 2014: 

Směrnice JKA ČR 1/2014 novelizace 07/2014 o metodice uznání zkoušek STV a 

DAN provedených v jiných organizacích. 

Rok 2013: 

Doplnění Zkušebního řádu JKA ČR o způsob navedení zkoušek STV, zkoušek 1.kyu a 

DAN do elektronické databáze na stránky http://cubu.csfu.cz/jka 

Rok 2012: 

Dodatek č.1/2012 – doplnění termínů na zkoušky 1.kyu, počet zkušebních komisařů na 

1.kyu, zpřísnění podmínek na zkoušku 1.kyu – adepti 1.DAN 

Dodatek č.2/2012 – zkrácení čekacích dob mezi zkouškami DAN. 

Rok 2011: 

Beze změny 

Rok 2010: 

Dodatek č.1/2010 – návrh na zkoušky 1.kyu, kdy podle tohoto návrhu byly prováděny 

zkoušky v únoru 2010.  

Dodatek č.2/2010 – změna licencí JKA karate ČR. 

 

Zkušební komisaři JKA ČR: 

Rok 2016: 

26 zkušebních komisařů s platnou licencí ZK JKA karate ČR dle podmínek ZŘ. 

licence "E" - 20 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 2. kyu na celém území 

ČR, mohou však provádět i zkoušky do 1.kyu (jako člen zkušební komise). 

licence "F" -   5 zkušebních komisaři, kteří provádějí zkoušky do 4. kyu ve svém regionu, 

licence "G" -  1 zkušebních komisař, který provádí zkoušky do 6. kyu ve svém oddíle.  

Rok 2014: 

27 zkušebních komisařů s platnou licencí ZK JKA karate ČR dle podmínek ZŘ. 

licence "E" - 18 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 2. kyu na celém území 

ČR, 

licence "F" -   5 zkušebních komisaři, kteří provádějí zkoušky do 4. kyu ve svém regionu, 

licence "G" -  4 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 6. kyu ve svém oddíle.  

Rok 2013: 

29 zkušebních komisařů s platnou licencí ZK JKA karate ČR dle podmínek ZŘ. 

licence "E" - 19 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 2. kyu na celém území 

ČR, 

licence "F" -   3 zkušebních komisaři, kteří provádějí zkoušky do 4. kyu ve svém regionu, 

licence "G" -  7 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 6. kyu ve svém oddíle.  



Rok 2012: 

28 zkušebních komisařů s platnou licencí ZK JKA karate ČR dle podmínek ZŘ. 

licence "E" - 18 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 2. kyu na celém území 

ČR, 

licence "F" -   3 zkušebních komisaři, kteří provádějí zkoušky do 4. kyu ve svém regionu, 

licence "G" -  7 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 6. kyu ve svém oddíle.  

Rok 2011: 

29 zkušebních komisařů s platnou licencí ZK JKA karate ČR dle podmínek ZŘ. 

licence "E" - 14 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 2. kyu na celém území 

ČR, 

licence "F" -   7 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 4. kyu ve svém regionu, 

licence "G" -  8 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 6. kyu ve svém oddíle.  

Rok 2010: 

29 zkušebních komisařů s platnou licencí ZK JKA karate ČR dle podmínek ZŘ. 

licence "E" - 14 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 2. kyu na celém území 

ČR, 

licence "F" -   7 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 4. kyu ve svém regionu, 

licence "G" -  8 zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky do 6. kyu ve svém oddíle.  

 

Zkoušky na 1.kyu: 

Rok 2016: 

na zkoušku bylo přihlášeno 19 uchazečů. Zkoušku vykonalo úspěšně 16 uchazečů. 

Rok 2015: 

na zkoušku bylo přihlášeno 14 uchazečů. Zkoušku vykonalo úspěšně 14 uchazečů. 

Rok 2014: 

na zkoušku bylo přihlášeno 14 uchazečů. Zkoušku vykonalo úspěšně 14 uchazečů. 

Rok 2013: 

na zkoušku bylo přihlášeno 13 uchazečů. Zkoušku vykonalo úspěšně 9 uchazečů. 

Rok 2012: 

na zkoušku bylo přihlášeno 29 uchazečů. Zkoušku vykonalo úspěšně 29 uchazečů. 

Rok 2011: 

na zkoušku bylo přihlášeno 11 uchazečů. Zkoušku vykonalo úspěšně 11 uchazečů. 

Rok 2010: 

na zkoušku bylo přihlášeno 11 uchazečů. Zkoušku vykonalo úspěšně 10 uchazečů. 

 

Zkoušky DAN: 

Rok 2016: 

na zkoušku bylo přihlášeno a zkoušku udělali: 10 uchazečů na 1.DAN, 5 uchazečů na 

2.DAN, 4 uchazeči na 3.DAN, 1 uchazeč na 4.DAN, 1 uchazeč na 5.DAN. 

Rok 2015: 

na zkoušku bylo přihlášeno a zkoušku udělali: 17 uchazeči na 1.DAN, 8 uchazeči na 

2.DAN, 2 uchazeči na 3.DAN, 3 uchazeči na 4.DAN, 2 uchazeči na 5.DAN. 

Rok 2014: 

na zkoušku bylo přihlášeno a zkoušku udělali: 3 uchazeči na 1.DAN, 2 uchazeči na 

2.DAN, 3 uchazeči na 3.DAN, 3 uchazeči na 4.DAN, 1 uchazeč na 6.DAN. 

Rok 2013: 

na zkoušku bylo přihlášeno a zkoušku udělali: 1 uchazeč na 1.DAN, 16 uchazeči na 

2.DAN, 1 uchazeč na 3.DAN 

Rok 2012: 

na zkoušku bylo přihlášeno a zkoušku udělali: 12 uchazečů na 1.DAN, 2 uchazeči na 

2.DAN, 1 uchazeč na 3.DAN, 2 uchazeči na 5.DAN. 

1 uchazeč udělal zkoušky na 5.DAN se v Honbu Dojo v Japonsku. 

Rok 2011: 

na zkoušku bylo přihlášeno a zkoušku udělali: 17 uchazečů na 1.DAN,14 uchazečů na 

2.DAN, 1 uchazeč na 4.DAN, 1 uchazeč na 5.DAN. 

Rok 2010: 

na zkoušku bylo přihlášeno a zkoušku udělali: 9 uchazečů na 1.DAN, 3 uchazeči na 

2.DAN, 1 uchazeč na 3.DAN, 1 uchazeč na 4.DAN. 

 

Statistika DAN nositelů: 

Rok 2016: 

JKA karate ČR registruje v roce 2016 – 231 osob, které úspěšně vykonaly zkoušku DAN. 



registrace NP pro zkoušky  registrace na cubu.csfu.cz 

7. DAN         1 karateka    1 karateka  

6. DAN         1 karateka    1 karateka  

5. DAN         8 karateka    8 karateka  

4. DAN       12 karateka  12 karateka 

3. DAN       19 karateka  19 karateka 

2. DAN       65 karateka  43 karateka 

1. DAN     126 karateka  53 karateka 

Rok 2014: 

JKA karate ČR registruje v roce 2014 – 197 osob, které úspěšně vykonaly zkoušku DAN. 

registrace NP pro zkoušky  registrace na cubu.csfu.cz 

6. DAN        2 karateka  2 karateka  

5. DAN        6 karateka  7 karateka  

4. DAN       11 karateka  11 karateka 

3. DAN       14 karateka  14 karateka 

2. DAN       59 karateka  34 karateka 

1. DAN      105 karateka  36 karateka 

Rok 2013: 

JKA karate ČR registruje v roce 2013 – 194 osob, které úspěšně vykonaly zkoušku DAN.  

registrace NP pro zkoušky  registrace na stránkách ČUBU 

6. DAN        1 karateka  1 karateka  

5. DAN        6 karateka  5 karateka  

4. DAN        9 karateka  7 karateka 

3. DAN      13 karateka  9 karateka 

2. DAN      60 karateka         33 karateka 

1. DAN     105 karateka         29 karateka 

Rok 2012: 

JKA karate ČR registruje v roce 2012 – 185 osob, které úspěšně vykonaly zkoušku DAN.  

6. DAN        1 karateka 

5. DAN        7 karateka  

4. DAN        8 karateka 

3. DAN      11 karateka 

2. DAN      46 karateka 

1. DAN    112 karateka 

Rok 2011: 

JKA karate ČR registruje v roce 2012 – 173 osob, které úspěšně vykonaly zkoušku DAN.  

6. DAN        1 karateka 

5. DAN        3 karateka  

4. DAN        8 karateka 

3. DAN      14 karateka 

2. DAN      31 karateka 

1. DAN    116 karateka 

Rok 2010: 

JKA karate ČR registruje v roce 2010 – 156 osob, které úspěšně vykonaly zkoušku DAN. 

6. DAN        1 karateka 

5. DAN        2 karteka  

4. DAN        9 karateka 

3. DAN      14 karateka 

2. DAN      31 karateka 

1. DAN      99 karateka 

 

 

 


