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Abstrakt 

 

Název:     Vznik a vývoj karate v ČR  

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je zmapovat vývoj a historii karate a jeho současné 

vyuţití. Od vzniku v Japonsku po rozšíření do celého světa. Zaměřit se na 

vývoj a historii v ČR. Udělat přehled nejhlavnějších karatistických klubů 

v ČR.  Rozdělit a přehledně prezentovat styly karate i jejich počátky vývoje 

a hlavní představitele.  

 

Metody:  V této práci jsem pouţil metodu historického výzkumu, sběr sekundárních 

dat. Jednalo se o archivní data, úřední dokumenty i virtuální data. Udělat 

přehledný vývoj událostí a klíčových dat i osobností.  

      

Výsledky:  Z výsledků jsme zjistili, jaké jsou hlavní styly karate ve světě a u nás v  

České republice. Kolik působí federací a svazů v České republice a kolik je 

do dnešního dne aktivních klubů v naší zemi. Místa působení instruktorů 

karate z Japonska v dnešní době. 

 

Klíčová slova: karate, Šótókan, Gódţú rjú, Šitó rjú, Wadó rjú, Kjókušinkai rjú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:       The emergence and development of karate in the CR 

 

Objectives:   The main objective of this work is to map the evolution and history of 

karate and its current use. Since the establishment in Japan to spread 

around the world. Focus on the development and history in the country. 

Make an overview of the most essential karate clubs in the country. Divide 

and clearly present karate styles and their origins and development of key 

leaders. 

 

Methods:  In this work I used the method of historical research, collection of 

secondary data. It was the archival data, official documents and virtual 

data. Make clear developments and key dates and figures  

 

Results:       From the results we found, what are the main styles of karate in the world 

and here in the Czech Republic. How many federations and associations 

operating in the Czech Republic and how it is to this day active clubs in 

our country. Places action karate instructors from Japan today.  

 

Keywords: karate, Shotokan-ryu, Goju-ryu, Shito-ryu, Wado-ryu, Kjokushinkai 
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1. Úvod  

Karate je jedno z nejstarších a nejkomplexnějších bojových umění světa, které úspěšně 

přešlo do moderní doby. Skutečným cílem karate není jen vyhrát boj nebo soutěţe, ale 

spíše vnímat ţivotní pravdu, získat sebedůvěru a spoléhat na sebe sama. Je to bojové 

umění neuţívající zbraní, vyţadující tvrdý, přísný trénink, rozvíjející velkou fyzickou 

sílu. Karate se liší od mnoha podobných snah důrazem na duchovní a mentální růst, na 

zralost osobnosti. Jak se ţák stává fyzicky silnější a technicky dovednější, rozvíjí 

sebedůvěru, která transformuje jeho vztahy k lidem.  

Původní účel karate byl vţdy velmi váţný, byla to potenciální záleţitost ţivota a smrti. 

Prostředkem boje bylo vycvičené, silné a poddajné tělo. S rozvojem palných zbraní role 

člověka v boji v tomto smyslu poklesla, ale současně tato stará umění přetrvala a 

rozšířila se do světa pro své přínosy do oblasti pečování o zdraví, fyzického rozvoje, 

mentálního rozvoje i do oblasti branné.  

Abychom pochopili Karate, musíme znát půdu, ze které vzešlo a vlivy které je 

formovaly. Země původu je Japonsko, ostrov Okinawa, ale kořeny má z bojových 

umění z Dálného východu z Číny a sousedních zemí.  

V současnosti existuje několik set směrů Karate, z nichţ je moţné asi deset povaţovat 

za hlavní. Příčina této rozrůzněnosti je v tom, ţe kaţdý styl odráţí zkušenosti, osobnosti 

a znalosti jednotlivých mistrů karate. 

V této práci bych chtěl uceleně a přehledně popsat historii karate a jeho současné 

vyuţití. Od jeho vzniku v Japonsku po rozšíření do celého světa a okolnosti, které tento 

vývoj provázely. Vytknout hlavní osobnosti a jejich zásluhy o rozšíření karate mezi 

veřejnost a utváření jednotlivých stylů.  

Zmapovat těţké začátky karate v totalitním ČSSR a jak se postupně rozvíjelo aţ do 

současnosti.   

Dále udělat přehled nejhlavnějších karatistických klubů v ČR a jejich činnost, jaké mají 

zaměření stylu karate a jejich aktivity.  

Rozdělit a přehledně prezentovat styly karate, jejich počátky vývoje a hlavní 

představitele.  
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2. Historie karate 

Počátky tohoto bojového systému jsou staré asi 5000 let. Kolébkou bojových umění je 

dle mnoha historiků Indie a jako pramáti bojových umění bývá označována jóga. Dle 

nejstaršího spisu Patandţálího Jógasútry, pocházejícího z 1.stolení před naším 

letopočtem byla tehdy jóga jednou ze šesti působících náboţenských soustav v Indii. 

Jóga doporučovala jakým způsobem pomocí tělesných cvičení, očistných technik, 

dechu, koncentrace a celkového duševního přeladění nakládat se svým vlastním tělem. 

V třídně rozdělené Indii existovaly i kasty, které praktikovaly jógu nejen ve statické 

podobě, ale snaţili se koncentraci fyzických a duševních sil převést do dynamické 

formy z hlediska účinnosti úderových technik slouţících k likvidaci protivníka. Ke 

kastě kšátrijů – bojovníků údajně patřil i legendární buddhistický misionář 

Buddhídharma. Historici tvrdí, ţe principy a zásady jógy buď splynuly, nebo v různých 

podobách ovlivnily většinu škol asijských bojových umění. K nejvýznamnějším 

principům patří meditační praktiky, pozorování dechu a koncepce ţivotní síly, zvané 

v Indii Prána, které se později objevuje v Číně jako síla Čchi a v Japonsku jako síla Ki. 
1
 

Buddhismus se šířil z Indie do okolních států různými způsoby. Buddhističtí misionáři 

ho začali šířit do okolních zemí jiţ od vlády krále Ašóky (269-232 př.n.l.). V Číně 

později (asi před 1000–2000 let) vznikl ucelený sebeobranný systém, který vyuţíval 

pohybové techniky, jichţ vyuţívá i bojový systém karate. Tento bojový systém se 

nazýval KEMPO (čínský box). Pro vznik karate má pravděpodobně zásadní význam 

příchod legendárního buddhistického mnicha Buddhídharmy (japonsky Daruma Taishi) 

do kláštera Šaolin leţícího na svaté hoře Sung-shan v čínské severní provincii Honan 

kolem roku 520 n.l.. Spojil meditační prvky Zen (Zazen) s různými gymnastickými 

pohyby, které byly převáţně odvozeny od pohybu zvířat. 
2
 

Kdyţ byl Daruma Taishi  v klášteře Šaolin v Číně, učil své ţáky metodám rozvoje 

vytrvalosti a fyzické síly nezbytným k tomu, aby mohli snášet kázeň, jeţ byla součástí 

jejich náboţenství. Fyzická tréninková metoda se dále rozvíjela a přizpůsobovala, aţ se 

                                                           
1 DRAEGER, D.F., SMITH, R. W. Asijská bojová umění : historie, techniky a zbraně. 1. vyd. Bratislava : 

CAD Press, 1995. 219 s. ISBN 80-85349-40-X 

2    KOLÁŘ, F., KOLÁŘ, M. Základy sportovního karate a úderové techniky pro sebeobranu. 2. vyd.      

Praha : Olympia, 1982. 136 s. ISBN 27-030-82 
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stala tím, co dnes nazýváme šaolinskou metodou boje. Toto bojové umění bylo 

přeneseno na Okinawu a smísilo se s domácí ostrovní bojovou technikou.  

Okinawa byla odedávna křiţovatkou kultur východu a po celá staletí byla pod silným 

tlakem Číny. Ve 14. století se na Okinawě usadila skupina 36 Číňanů, mezi nimiţ byli 

lidé ovládající bojové umění čchüan-fa. Na konci 14. století se okinawský král stal 

poddaným čínské dynastii Mingů a mezi oběma územími probíhaly čilé styky. V roce 

1429 zakázal král Šohaši vlastnit zbraně, aby mohl zemi sjednotit. Byl to zlatý věk 

Okinawy. V roce 1609 obsadili Okinawu Japonci (satsumský rod Šumazu z ostrova 

Kjúšú) a vyhlásily opět zákaz nošení zbraní. V této době v Japonsku vrcholil mocenský 

boj o místo Šóguna. Nakonec rod Tokugawa porazil rod Satsuma v bitvě u Sekiga-hara 

a chopil se moci. Aby byla potlačena moţnost vzpoury poraţeného, je rod Satsuma 

vysídlen na ostrov Okinawa. 
3
 

Tím ovšem podnítil rozvoj sebeobranného systému – Okinawa-te, coţ bylo vlastně 

spojení čínského bojového umění čchüan-fa a okinawského umění tode. V tomto 

systému bylo hlavním úkolem přeţít. Trénovalo se ve třech hlavních městech – Shuri, 

Naha, Tomari. Výuka probíhala tajně aţ do roku 1867, protoţe tomu, kdo byl přistiţen 

při praktikování Okinawa-te hrozil trest smrti. Současně s tímto systémem se rozvíjel i 

systém boje se zbraní  Kobudo, kdy jako zbraně slouţily běţné věci kaţdodenního 

ţivota, např. cep na rýţi (Nunchaku), klika od mlýnku na zrní (Tonfa).  

Kdyţ se r. 1875 stala Okinawa oficiální součástí Japonska, bylo cvičení karate povoleno 

veřejnosti a stalo se populární zvláště poté, co se zjistilo, ţe okinawští odvedenci do 

japonské armády jsou v daleko lepší kondici neţ japonští. V té době se dají vysledovat 

dva hlavní směry Šórin rjú (Šuri, Tomari) a Šórej rjú (Naha). Šórin rjú je spíše 

orientovaná na tvrdou „vnější“ formu a Šórej rjú na měkkou ,,vnitřní“ formu. V Šórej 

rjú má základ např. současný styl Gódţú rjú. Jedním z hlavních představitelů Šórin rjú 

byl mistr Anko Itosu (1832-1916), který mimo jiné v r. 1904 zavedl karate jako způsob 

tělesné výchovy v okinawských školách, inspirovanými vojenskými prvky. 

Mistr Gičin Funakoši (viz. obr. č. 1), se od 15 let začal věnovat Okinawa-te pod 

vedením svého učitele Azatoa a později pod mistrem Anko Itosa. Jako první přenesl 

karate na půdu Japonska a stal se zakladatelem, v současné době snad nejrozšířenějšího 

stylu Šótókan.  G. Funakoši v  roce 1936 změnil význam znaku kara a pouţil název 

                                                           
3 LEVSKÝ, V. L. Karate : základy sebeobrany. 3. vyd. Bratislava : ERPO, 1985. 280 s. ISBN 90-096-85 
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Karate-dţucu s významem „prázdná ruka“. Do té doby se místo znaku Kara (prázdný) 

(viz. obr. č. 2) pouţíval stejně znějící znak s významem Čína (čínská ruka). O dva roky 

později, G. Funakoši přejmenoval termín karate-dţucu  na karate-dó, které platí dodnes. 

Tímto názvem se snaţil mistr povznést toto bojové umění na stejnou úroveň, jako 

spatřoval v ostatních budó (dţudó, aikidó, kendó) a s jejich bohatou duchovní úrovní a 

duševní náplní.  
4
 

 

Obr. č. 1- Gičin Funakoši (1869-1958 )
5
               

                   

 

 

 

 

 

                                                           

4 KRÁL, P. a kol. Karate : Učební texty pro trenéry III. a II. tříd. Český svaz karate, Praha : Olympia, 

2004. 322 s.  

5 Gichin Funakoshi [online]. c 2005, [cit. 2005-07-12], Dostupné z : 

<http://www.karatetygr.cz/o_karate_02-03-01.htm> 

 

http://www.karatetygr.cz/o_karate_02-03-01.htm
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Dó – znamená cesta, neustále putování, zdokonalování sebe samého. Pozorování 

disciplíny s velkou přesností a neústupností. Je to filosofický princip, který se netýká 

jen bojových umění, ale také uměleckým oborům. Karate-dó hovoří o duchovních 

aspektech, a to nejčastěji ve smyslu sjednocení tělesné a duševní stránky. Je to 

celoţivotní cesta hledání.  

Obr. č. 2 - Znak Kara-te-do 
6
 

 

 KARA – prázdný TE – ruka DO - cesta, ve smyslu duševním, způsob života 

 

 
KARA - TE - DO  

 

Gičin Funakoši předvedl poprvé karate pro japonského prince Hirohita na Okinawě v 

roce 1921. Následující rok došlo k rozhodnutí Okinawa Šóbu Kai (společenství 

bojových umění), pod záštitou ministerstva školství, vyslalo v roce 1922 G. Funakošiho 

do Tokia, aby ukázal okinawské karate. Pro tento případ upravil mistr Anko Itosu řadu 

kat Heian. V kaţdé z těchto kata jsou procvičovány jednotlivé principy bojových umění 

a jejich zvládnutí je předpokladem pro další cvičení karate. 

Jeho ukázky tak zapůsobily na diváky a posluchače, ţe byl zavalen ţádostmi, aby zůstal 

vyučovat v Tokiu. Namísto návratu na Okinawu mistr karate G. Funakoši zůstal 

v Japonsku aţ do své smrti roku 1957. Zde byl poţádán mistrem dţuda Dţigorem 

Kanem, aby vyučoval lekce karate v dţudistické hale Kódókan.  

Gičin Funakoši poprvé předvádí Karate na půdě Japonska v Tokiu. Od tohoto roku 

zůstal Funakoši v Japonsku a snaţil se o rozšíření karate mezi japonskou veřejnost. 

Začátky byly velmi těţké a teprve v roce 1924 zaloţil své první Dojo. G. Funakoši jako 

ţák starých mistrů (Anko Itosu, Anko Azato) lpěl na tradicích a jen těţko byl ochoten 

něco měnit na starých principech cvičení karate, odmítal i dělení karate na jednotlivé 

směry a školy. Veškeré své úsilí soustředil na změnu tohoto bojového umění (Bujutsu) 

na bojovou cestu (Budó) s prvotním cílem zdokonalování jedince a omezení pouţití 

                                                           
6 Co je karate [online]. c 2005, [cit. 2005-07-12], Dostupné z : <http://www.karatetygr.cz/o_karate_01-

01.htm> 
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vlastního karate jen na případy krajních situací. Proto odmítl učit a rozvíjet prvotní 

útok.
7
 

Tento jeho přístup vnášel mnoho rozporů mezi něj a jeho ţáky, a proto jich mnoho od 

něj odešlo. Jeho názor na zavádění nových věcí do systému výuky ovlivnilo aţ 

přátelství s Dţigorem Kanem, zakladatelem Juda. Dţigoró Kanó, ve snaze o 

zpřístupnění Judo co nejširším vrstvám, byl přístupný jakékoli změně nebo 

modernizaci. Jeho úsilí bylo korunováno „úspěchem“ v rychlém rozšíření juda po celém 

světě, ovšem s důsledkem ztráty kontinuity na principy Jiujitsu a tradice bojových 

umění všeobecně. Gičin Funakoši nakonec pod jeho vlivem provedl některé změny, 

např. zavedl barevně odstupňované ţákovské stupně (Kyu) atd. Přestoţe byl proti dělení 

karate na různé styly, zavedli jeho ţáci název dojo sloţený z jeho pseudonymu, kterým 

podepisoval své básně, Šótó a ze slova Kan (jap. Sdruţení), a tím vlastně poloţili základ 

pro směr Karate Šótókan. 

Gičin Funakoši ve svém karate odmítal jakýkoliv typ konfrontace silou. Proto se pro něj 

stal určitým problémem tlak některých jeho ţáků (Hidetaka Nishiyama, Masatoshi 

Nakayama) na zavedení zápasu - kumite. Postupně jejich tlaku podlehl a zavedl nejdříve 

Sanbon-kumite a později Ippon-kihon-kumite. Roku 1946 mistr Masatoshi Nakayama 

začal na univerzitě Takushoku organizovat ţáky a podařilo se mu roku 1949 společně s 

Hidetaka Nishiyamou zaloţit organizaci JKA (Japan Karate Asociation – Japonskou 

asociaci karate). 

Gičin Funakoši byl zakladateli JKA poţádán, aby novou organizaci zaštítil svým 

jménem, ale on tento návrh odmítl. Obával se, aby karate při vstupu na sportovní 

kolbiště nesklouzlo do formální povrchnosti. Kolem roku 1950 odešel Masatoši 

Nakayama do Číny a v čele JKA stanul Hidetaka Nišijama. 
8
 

JKA pohltilo 90% vysokých škol v Japonsku. Hidetaka Nišijama definoval celý systém 

metodiky výuky, připravil půdu pro závody v duchu budo i systém rozhodování, 

vytvořil strukturu seminářů a instruktorů. Jiţ Gičin Funakoši připravoval instruktory 

karate s posláním šířit toto bojové umění po celém světě. Bohuţel druhá světová válka 

zmařila jeho plány a mnoho instruktorů této generace v ní zemřelo. 

                                                           
7 FUNAKOŠI, G. Karatedó : má životní cesta. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1993. 

 
8 NAKAJAMA, M. Best karate. Kodanska International Ltd., 1977. 
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V roce 1939 převzal výuku jeho syn Yošitaka Funakoši. Ten společně s ostatními 

mistrovskými ţáky Funakošiho měnil základy Šurite mistra Itosu a začal vyučovat 

koncepci, která nebyla známá v ţádném z dosavadních stylů karate. Vznikl tak nový 

styl, který získal název Šótókan rjú. Všeobecně se má za to, ţe Yošitaka při svých 

změnách vycházel ze stylu Anko Azata, který mu jeho otec v rámci uchování stylu 

svého učitele předal. Faktem je, ţe Šótókan rjú vykazuje extrémně silný vliv samurajů, 

který není patrný u ostatních směrů karate.  

Po válce jeho záměr uskutečnil Sensei Hidetaka Nišijama a své ţáky (Ochi, Širaj, 

Kanazawa, Kawazoe atd.) vyslal jako instruktory do světa. Po svém návratu z Číny v 

roce 1955 se opět do čela JKA vrátil Masatoši Nakajama. V roce 1958 uznalo 

Ministerstvo školství asociaci JKA a ve stejný rok se uskutečnilo první celojaponské 

mistrovství v karate. 
9
  

Masatoši Nakajama připustil na této soutěţi tzv. „snap back“- rychlé strţení ruky od 

cíle. Tím v technice nebyly dodrţeny principy finálního úderu. Karate se tak, bohuţel, 

začalo měnit ve víceúčelovou bodovací hru, s čímţ Hidetaka Nišijama nesouhlasil. Aby 

nedošlo k zbytečným rozporům, vyuţil Hidetaka Nišijama nabídky vyučovat Karate v 

armádě USA. V roce 1961 se odstěhoval do USA jako instruktor. Zde také zaloţil 

„Celoamerickou federaci Karate“ – ta byla roku 1978 přeorganizována na „Americkou 

federaci amatérského karate“ AAFK (American Amateur federation of Karate), která se 

roku 1985 přeměnila v „Mezinárodní federaci tradičního karate“ ITFK (International 

Traditional Karate Federation). Tato federace je zaregistrována u MOV. V současné 

době je Sensei Hidetaka Nishiyama předseda AAFK a prezidentem ITFK. Po celý svůj 

ţivot se Sensei Hidetaka Nišijama snaţil a snaţí o sjednocení všech, kteří se zajímají o 

karate v jeho tradiční formě. Do Central Dojo v L.A. k Sensei Hidetaka Nišijamovi 

odlétá na stáţe kaţdoročně několik českých studentů tradičního karate. Díky přímému a 

častému kontaktu těchto ţáků především se Sensei Hidetaka Nišijamou můţeme říct, ţe 

tradice karate pokračuje i v ČR. 

Obrázek č. 3 nám názorně ukazuje Funakošiho ţáky, kteří bojové umění karate šířili po 

celém světě.  

 

 

                                                           
9 NAKAJAMA, M. Dynamické karate. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1994. 304 s. ISBN 80-206-0408-1 

http://www.aakf.org/
http://www.aakf.org/
http://www.aakf.org/
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Obr. č. 3- Tabulka Gičin Funakoši 
10

  

 

V tradičním karate se konají závody, které jsou rozděleny do jednotlivých disciplín. 

Závodníci jsou rozděleni podle pohlaví a věku. 

I přes to závody v tradičním karate nejsou hlavní náplní tréninku. Jsou jenom jeho 

součástí. Při závodech v tradičním karate se vítězství stává aţ druhořadým cílem. 

Závody nám slouţí pouze k porovnání našeho zlepšení v tréninku a k nabrání nových 

                                                           
10 Gichin Funakoshi [online]. c 2005, [cit. 2005-07-12], Dostupné z : 

<http://www.karatetygr.cz/o_karate_02-03-01.htm> 

 
 

http://www.karatetygr.cz/o_karate_02-03-01.htm
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zkušeností v konfrontaci se soupeřem pod psychickým tlakem, který je podobný reálné 

situaci v boji „na ulici“. 

V ČR se pravidelně pořádají Národní poháry, které jsou nominací na Mistrovství 

republiky. Z výsledků těchto soutěţí a aktuální formy se sestavuje team, který 

reprezentuje Českou republiku na mezinárodních soutěţích. 

Pouze Česká asociace tradičního karate (ČATK), která je oficiálním členem ITKF  

můţe vyslat reprezentační team na Mistrovství Evropy ETKF (Europe Traditional 

Karate Federation) a Mistrovství světa ITKF. Těchto mistrovství se účastní všechny 

směry a styly karate uznané ITKF (šótókan, fudokan, gódţú rjú atd.). 

 

http://www.itkf.org/
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3. Historie karate v ČSSR 

Rozvoj karate u nás měl velmi těţké začátky. Podmínky neumoţňovaly veřejně 

organizovaná setkání se zahraničními instruktory a vycestování ze země dávalo jen 

malou šanci na taková setkání i v jiných zemích. Sehnat odbornou literaturu bylo také 

značně nelehké. Oficiální tisk nejprve informoval o "karete", navíc s poukazem na 

burţoazní násilí. 

V roce 1952 trenéři jiu-jitsu Špička a Novák začínají spolu s M. Veselým pouţívat 

některé prvky z karate v krouţku sebeobrany. V roce 1957 bratři V. a R. Blechtové a 

Jindřich Novák studují některé údery v rámci kursu sebeobrany u Ivana Špičky.  

Za jeden z moţných oficiálních začátků karate v ČSSR můţeme označit rok 1962, kdy 

došlo k zaloţení Subkomise pro přidruţené disciplíny (karate, aikido, sebeobrana…) při 

Ústřední sekci dţuda. O jejich vznik se nejvíce zaslouţili Novák, Špička, bratři V. a R. 

Blechtové. Ve stejném roce Novák a Špička zahajují první kurs karate v 

Československu v TJ Československý film Praha v oddíle dţuda Slovan Zlíchov Tito 

trenéři ale nezapočali rozvíjet karate v Čechách, spíše vyuţili určité prvky karate při 

tvorbě ryze vlastního stylu tzv. monosignální sebeobrany (dnes systém Algodos). Pod 

jejich vedením začíná první školení pro budoucí trenéry. Nejúspěšnější z nich, bratři 

František a Miloslav Kolářové, vedou jiţ v roce 1966 vlastní kursy karate. A můţeme je 

označit za opravdové průkopníky karate u nás.  

V roce 1963 se Novák a Špička zasadili o zaloţení tzv. subkomise pro přidruţené sporty 

při sekci judo v Praze. Do subkomise patřilo např. karate, aikido, sebeobrana a jiné. 

Průkopníci Jindřich Novák a Ivan Špička postupně vydali několik publikací, příruček, 

psali do denního tisku. Také organizovali první náborové kurzy karate. Tyto pánové se 

zaslouţili o první výcvik karate, který vedl k dalšímu rozvoji karate jako sportovní 

disciplíny na našem území.  

V roce 1965 vznikla Evropská unie karate, která mezi sebe sdruţuje část svazů karate 

některých států západní Evropy. Díky politické situace ČSSR není členem.  

V roce 1966 jsou vydána první skripta s názvem Karate. Autoři jsou J. Novák a I. 
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Špička. V nakladatelství Olympia je vydána, v roce 1969, první broţura s názvem 

Karate. Autory jsou opět pánové Jindřich Novák a Ivan Špička.  
11

 

Bratři Kolářové se stali prvními nositeli mistrovských stupňů karate v ČSSR (1. dan - 

černý pás) a zakládají první sportovní oddíl karate u nás ve VŠTJ Slavia FEL Praha, 

později TJ Rudá Hvězda (TJ RH). Postupně se jim podařilo usměrnit dosavadní 

kuriózní vývoj našeho karate do evropských norem. Od základů vytvářeli metodiku 

vedení tréninku, která odpovídala naší mentalitě, formovali poţadavky a kritéria na 

morální a fyzickou vyspělost uchazečů o karate. V neposlední řadě získávali pro tento 

mladý sport i celkovou autoritu na půdě svazu Judo i v rámci celého tělovýchovného 

hnutí na veřejnosti. Byli rovněţ iniciátory prvních mezinárodních kontaktů se zeměmi, 

kde bylo karate jiţ na vyšší úrovni.  

Z dalších osob sdruţených kolem bratrů Františka a Miloslava Kolářů lze jmenovat 

například tyto: Josef Zvěřina, Ivan Vlček, Soebaio Rachmy nebo Jiří Tvrdík. Určitým 

předělem byl v roce 1971 veřejný seminář v Klánovicích s Hidoeo Ochim v době, kdy 

byl drţitelem 5. danu. Seminář výrazně ovlivnil účastníky, z nichţ někteří do té doby 

vlastně skutečné karate vůbec neviděli.  

Subkomise pro přidruţené disciplíny nebyla schopna zajistit perspektivní vývoj a 

potřebnou autoritu sportu karate v ČSR. Její jediný oddíl se zaměřil na sebeobranu. A 

tak v dubnu roku 1970 je ustavení Komise karate Českého svazu juda při ČTO (ČSJ 

ČTO) jako nejvyššího orgánu pro řízení a rozvoj karate v Čechách. Předsedové komise 

byli M. Šimon, J. Tvrdík, I. Vlček a M. Klukáček.   

Skutečný začátek ve vývoji sportovního karate u nás můţeme povaţovat schůzi komise 

karate ČSJ ČTO v říjnu 1970, kdy byla mj. schválena reálná koncepce rozvoje karate 

jako sportu v ČSR. Komise se rozhodla, ţe oficiální ústřední školou v ČSR bude ve 

světě v v té době nejrozšířenější Šótókan rjú. Pro uznání dalších škol karate platí 

zvláštní poţadavky schválené komisí karate.    

Od 1. ledna 1971 platí nový zkušební řád. V historii karate v ČR – po vytvoření 

základny karate ve Slávii FEL Praha – dalším stupněm rozvoje bylo vyškolení 

instruktorů karate, kteří zajišťovali jeho další šíření po celém území. Jsou vyškolení 

první instruktoři karate: František Čurda, Januš Gruzdz, Ing. František Kolář, Ing. 

                                                           
11 GRŮZA, A. Střípky z historie Karate v bývalém Československu (1952 – 1969) [online]. c 2008, [cit. 

2008-01-01], Dostupné z : < http://media.martial.cz/080101-historie-1.html>  

 

http://media.martial.cz/080101-historie-1.html
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Miloslav Kolář, Ing. Jindřich Novák, Pavel Král, Jiří Tvrdík, Miroslav Wohlštát, Josef 

Zvěřina. 

V roce 1972 byla v SSR ustavena komise karate SZJ STO. Ústřední školou karate 

stanovila slovenská komise Gódţú rjú. V té době mělo slovenské karate vyšší počet 

členských základen, více oddílů, vyšší počet technických stupňů, trenérů, rozhodčích, 

výkonnostních tříd a tím i lepší sportovní výkony. 

Do čela české Komise karate se dostává Ing. Milan Šimon, vynikající organizátor. Jeho 

hlavní činností bylo pořádání školení, seminářů a soutěţí, další rozvoj karate v krajích a 

zajišťování financí. Díky vynikajícím organizačním schopnostem je zajištěna výroba 

kimon, chráničů a odznaků. V karate nastává nevídaný rozmach i mimo Prahu. Bylo 

registrováno 11 oddílů karate, cca 400 členů, 115 technických stupňů. 

V ČSSR jsou v roce 1972 uděleny první 3 mistrovské stupně, Josef Zvěřina, Ivan Vlček 

a Jiří Fuchs, které vyzkoušel při návštěvě Prahy Hideo Ochi. V říjnu 1972 byla 

předvedena ukázka karate - instruktoři JKA působící v Evropě - Ochi a Sugimura.  

V roce 1974 došlo na základě úspěchu v rozvoji tohoto sportu v ČSSR v souvislosti 

s vydáním směrnic a pokynů ÚV ČSTV k vytvoření komise karate na federální úrovni a 

k přejmenování svazu Juda na Svaz Juda a Karate (SJK). Ustanovením jednotlivých 

orgánů a komisí karate byly vytvořeny předpoklady k zajišťování komplexního řízení 

rozvoje karate v obou republikách. Komise (včetně krajských) získávají a vychovávají 

trenéry, cvičitele, rozhodčí a závodníky, organizují soutěţe, soustředění, školení a 

semináře. Poskytují studijní a propagační materiály.  

V roce 1975 byly zavedeny nové průkazy karate. V tomto roce byly poprvé uspořádány 

krajské přebory, které slouţily jako základ postupového klíče aţ na mistrovství ČSSR. 

Od tohoto roku se konaly kaţdý rok. Začátkem prosince se v Praze uskutečnilo první 

Mistrovství ČSSR v karate – ve váhových kategoriích. 8. listopadu proběhl první ročník 

Velké ceny Ústí nad Labem, který se stal tradiční soutěţí uspořádanou kaţdým rokem. 

V Klánovicích, v roce 1976, se uskutečnilo první školení rozhodčích II. třídy a první 

školení trenérů II. třídy. Jedni z prvních trenérů II. třídy v karate byl K. Kočička, J. 

Fuchs, J. Kulhavý, J. Pytlík, J. Tvrdík, P. Dočekal, P. Skovajsa, S. Rachmy, I. Vlček, J. 

Zvěřina. Vycházejí ZPRÁVY KARATE. Mezi tradiční soutěţe se zapsal také Moravský 

pohár v Havířově. Další prestiţní závody byly tzv. Velké ceny (České Budějovice, 
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Praha, Brno, Ústí nad Labem) 13. listopadu se ve sportovní hale Slavie IPS koná II. 

ročník - Pohár Bohemia v karate. 

Od roku 1977 byly soutěţe rozdělené na postupové a nepostupové. Mezi postupové se 

řadily Krajské přebory, Přebor ČR a následně mistrovství ČSSR konané v Praze ve 

dnech 10 a 11. prosince. Mezi nepostupové soutěţe se zařadily Národní liga karate, 

Velké ceny (Praha, Brno, Ústí nad Labem), II. ročník Moravského poháru (Havířov), 

Velká cena Bratislavy a III. ročník o pohár Bohemia. 

V dalších letech se jiţ ustálil a byl nastartován fungující systém. Patří sem školení a 

doškolování trenérů a rozhodčích různých tříd. Pořádání soutěţí od oddílových přeborů 

aţ po Mistrovství ČSSR. A mnoho nepostupových soutěţí jednotlivců a i druţstev. Za 

zmínku stojí mistrovství ČSSR konané v Bratislavě 19. prosince. Byla podána přihláška 

na vstup do Evropské unie karate. 

V roce 1970 cvičí v ČSSR 300 aţ 400 karatistů ve třech oddílech. V roce 1978 jiţ počet 

oddílů vzrostl na 44 a 3500 členů v ČSR a v SSR dokonce na 4500 členů sdruţených v 

74 oddílech. 1978 v ČSR je jiţ 5 a v SSR 19 stupňů dan.  

V roce 1983 se uskutečnilo rozdělení Svazu judo a karate a vznikl tak samostatný Svaz 

karate. 

V roce 1984 vznikl Federální svaz karatedó, předsedy svazu aţ do jeho zániku v roce 

1992 byli J. Sechovec a O. Ohnút.  

V roce 1986 byla zaloţena komise karatedó při Českém svazu tělesné výchovy, karate 

v české republice bylo řízeno českými členy Federální komise karatedó.  

Po 1989 výrazně vzrůstá členská základna Českého svazu karate (ČSKe) a začínají se 

objevovat i jiné styly neţ Šótókan, například Gódţú rjú, Wado rjú, Šito rjú nebo 

Kjókušinkai.  
12

 

V roce 1990 vzniká ČSKe, počet karatistů v ČSFR se pohybuje řádově kolem 14000. 

Předsedové jsou K. Strnad, J. Sochadzi, A. Cach a J. Boček. O rok později, v roce 1991, 

vzniká Česká unie Šótókan, garanci jejího technického rozvoje přislíbil Hideo Ochi, 

technický poradce JKA pro Evropu působící v Německu a sensei Enoeda.V roce 1993 

Česká asociace karate, garant H. Ochi. Jedním z prvních zahraničních instruktorů 

                                                           
12 GRŮZA, A. Střípky z historie Karate v bývalém Československu (1970 – 1989) [online]. c 2008 b, [cit. 

2008-03-01], Dostupné z : <http://media.martial.cz/080301-historie-2.html>  

 

http://media.martial.cz/080301-historie-2.html
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přijíţdějících pravidelně do Čech byl i Holanďan ţijící v Německu pan Victor van der 

Wijngaarden, ţák mistrů Kanazawy a Ochiho. Poprvé přijal pozvání od pana Jaroslava 

Kulhavého. 

Vzniká Česká unie bojových umění (ČUBU), v roce 1994, která zastřešuje samostatné 

svazy – Český svaz karate, Český svaz full-contactu, Český svaz kung-fu, Český svaz 

Šaolin kempo. Předsedové K. Strnad, S. Svoboda. V témţe roce Český svaz tradičního 

karate a Český svaz taekwondo (WTF) vstupují do ČUBU. 

V roce 1995 vzniká Česká federace tradičního karate Fudokan s odborným garantem 

Dr. Iljou Jorgou, dále vzniká Český svaz karate JKA, který dodnes vede Hideo Ochi 

jako hlavní instruktor a jediný zkušební komisař pro stupně dan. Český svaz karate 

Goju-ryu a Český svaz Gombat vstupují do ČUBU. 
13

 

V roce 1996 Český svaz Shito-ryu a Český svaz Global Taekwondo Federation a Wa-te 

jutsu-do ČR vstupují do ČUBU. Dále do ČUBU vstupují Česká federace tradičního 

karate (1997), Česká federace Kendo (1999) a Český svaz Sumo (2000).  

4. Organizace karate v ČR: 

 ČESKÝ SVAZ KARATE je nejpočetnější organizace karate u nás navazuje na 

ČSKe působící před vznikem samostatné ČR a v dřívější době. Provozuje 

nejpopulárnější formu karate – moderní sportovní pojetí. 

 ČESKÁ ASOCIACE TRADIČNÍHO KARATE ČATK se metodicky orientuje 

na sensei Hidetaka Nišijama, který působí v Los Angeles a jednou ročně 

navštěvuje ČR. Asociace také spolupracuje s polským svazem tradičního karate. 

V ČR prozatím nepořádá soutěţe. 

 ČESKÁ ASOCIACE OKINAWAN GÓDŢRJÚ KARATE DO ASOCIACE je 

jediným zástupcem International Okinawa Gódţú rjú Karate Federation 

(IOGKF) v České republice. IOGKF čerpá od mistrů Morio Higaonna a Ken 

Miyagi, kteří stáli u jejího zrodu v roce 1979 ve Velké Británii, a kteří se 

odvolávají na učení a filozofii mistra Chojun Miyagi. 

                                                           
13 KOLÁŘ, F., KOLÁŘ, M. Základy sportovního karate a úderové techniky pro sebeobranu. 2. vyd. 

Praha : Olympia, 1982. 136 s. ISBN 27-030-82 
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 ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN Prezident Ing. 

Rachmy Soebajo řídí českou větev mezinárodní organizace Fudokan, kterou v 

roce 1980 zaloţil profesor fyziologie z Bělehradu Dr. Ilja Jorga. Jeho učitelem 

byl Taji Kase (JKA), ale nechal se inspirovat i sensei Hidetaka Nishijama. Česká 

federace tradičního karate Fudokan vznikla v roce 1995. Té předcházela první 

organizace tradičního karate v České republice – Česká federace tradičního 

karate z roku 1993, která v roce 1994 získala uznání mezinárodní ITKF. 

 ČESKÁ ASOCIACE ŠÓRINRJÚ ČASK zaloţil Jan Pechan v roce 2002, kdyţ 

na doporučení ing. Ladislava Klementise navázal kontakt se sensei Oscar Higa 

Kyoshi technickým ředitelem stylu Šórin rjú Kyudokan. 

 RYUKYUDEN BUJUTSCU KARATEDÓ ASOCIACE ČR Jan Gyuris se 

poprvé sešel s okinawským učitelem karate Takao Nakaya v roce 1988. O čtyři 

roky později otevírá první školu okinawského karate v ČR. Mezi charakteristiky 

RBKA patří například to, ţe nepořádá sportovní turnaje, a ani její členové se 

soutěţí neúčastní. Dále třeba to, ţe během cvičení kata se klade takový důraz na 

zachování původní formy techniky, ţe RBKA nepřipouští jakékoliv změny ve 

svých kata. 

 ČESKÝ SVAZ FUNAKOSHI ŠÓTÓKAN KARATE ASSOCIATION Českou 

větev organizace FSKA mistra Kenneth Funakoši zaloţil a řídí pan Pavel 

Znamenáček. FSKA v Čechách čerpá také od pana Oscar Higa. 

 ČESKÁ KOMISE BOJOVÝCH UMĚNÍ- více neţ třicet let se skupina oddílů 

dnes tvořící ČKBU věnuje karate a tai-chichuan, proto název Taykyoku 

Karatedo. Snahou je čerpat poznatky z tvrdé a zároveň měkké školy a 

konfrontovat je. ČKBU nepořádá soutěţe, výcvik vede v tradičním pojetí. 

 ČESKÝ SVAZ KARATE JKA (JAPAN KARATE ASSOCIATION) Od 

počátku se ČSK JKA orientuje na karate v podání Hideo Ochi, instruktora JKA 

World Federation působícího v SRN. JKA ČR je členem JKA WF, které 

předsedá mistr Sugiura. JKA je jednou z nejstarších organizací japonského 

karate, byla zaloţena roku 1949. Mezi sportovními organizacemi se řadí k těm 

ortodoxnějším vzhledem k tomu, ţe dodnes rozvíjí soutěţní karate dle pravidel 

ustanovených zakládajícími učiteli Nakayama, Nishiyama a Obata.
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5. Styly karate a jejich vývoj 

Vývoj karate vznikal a probíhal dlouhou a obtíţnou cestou. Bojové umění na Okinawě 

se cvičilo tajně a mistři, kteří učili bojové umění, byli nuceni cvičit své ţáky v malém 

počtu na utajeném místě. 

Okinawa-te se především zaměřovalo na vyhledávání a zdokonalování smrtelné 

účinnosti technik, které převzali od svých učitelů a obohacovali je na základě svých 

vlastních zkušeností. I kdyţ prakticky nedošlo na ostrově k organizovanému boji, 

docházelo hlavně ke konfliktu mezi obyvateli a satsumskými samuraji. 

Okinawa-te mělo v té době bezpočet stylů a škol. Z historických písemných pramenů, 

které se dochovali  od r. 1700, se vývoj bojového umění na Okinawě začal specifikovat 

na základní styly a školy, dle místa jejich vzniku a odlišnosti technik. Dalším změnám 

ve vývoji okinawa-te (karate) došlo při přenosu z Okinawy do Japonska a to hlavně 

v důsledku jejímu přizpůsobování japonské mentalitě. 

V neposlední řadě musíme brát v úvahu štěpení jednotlivých stylů z důvodu úmrtí 

hlavního představitele školy a nerespektování předem určených nástupců. Tím 

docházelo k prosazování individuálních osobních názorů na další vývoj stylu. K jistým 

změnám v jednotlivých stylech karate bezpochybně začalo docházet, dochází a bude 

docházet neustále v procesu jejich šíření po světě v důsledku vlivu jednotlivých zemí 

(národnost, kultura atd.). 

Zhruba od roku 1700 je na Okinawě oficiálně povoleno se učit bojové umění. Toho času 

vznikají tři nejvýznamnější styly karate: 

 Šuri-te 

 Tomari-te 

 Naha-te 

Styl z města Šuri (Šuri-te) a Tomari (Tomari-te) byly označeny jako Šórin rjú a za jeho 

první známé šiřitele jsou povaţováni Sakugawa z Šuri a jeho následovníci Sokon 

Matsumura, Yasutsune Itosu, Choshin Chibuna, Chotoku Kyan, Akichi Aragaki aj. 

V Tomari to byli Kosaku Matsumora, Piechin Oyadomari aj.  
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Styl z města Naha (Naha-te) byl označen jako Šorei rjú. K jeho prvním šiřitelům patřili 

Kanryu Higashionna, Yara a Chojun Miyagi. 

Šórin rjú a Šórey rjú pravděpodobně byly základem pro rozvoj dalších stylů karate, a to 

nejen na Okinawě, ale posléze i v Japonsku a následně po celém světě. Obrázek č. 4 

nám přehledně demonstruje propojení jednotlivých nejrozšířenějších stylů karate.  

Obr. č. 4 - Přehled propojení jednotlivých nejrozšířenějších stylů karate 
14

  
 

 

 

 

                                                           
14 Současnost [online]. c 2005, [cit. 2005-07-12], Dostupné z : <http://www.karatetygr.cz/o_karate_02-

01.htm> 
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5.1 Šótókan, Šótókan rjú 

Na přelomu 19. a 20. století Japonsko proţívalo zrod imperialismu, rozmach vojenské 

moci a usilovalo o světové uznání. Vládnoucí kruhy velmi brzy pochopily vliv bojových 

umění na masy, a proto vláda začala silně podporovat šíření různých stylů bojových 

umění. Proto také, jak je jiţ výše zmíněno, G. Funakoši v roce 1922 provedl ukázku 

bojových umění v Tokiu na podnět svazu Okinawa Šóbu Kai. Fuknakoši byl v té době 

na Okinawě uznáván jako velký expert na Okinawa-te. V té době Okinawa-te 

obsahovalo prakticky všechny základní styly.  

Ačkoliv byl Gičin Funakoši hlavně ţákem Anko Azato, který byl jedním z následovníků 

Matsumurova Šórin rjú Gokoku-kan karate, v němţ se odráţel tvrdý samurajský styl 

meče Jingenrjú, rozhodl se v Japonsku vyučovat Šurite dle Anko Itosu, u kterého byl 

pouze hostujícím ţákem. Někteří historici tvrdí, ţe Funakoši nechtěl v Japonsku 

vyučovat tvrdý Azatům styl, který příliš zdůrazňoval boj, a místo toho se uchýlil 

k Šurite mistra Itosu. Výuka karate hlavně zahrnovala cvičení kata a jejich bunkaj, u 

kterého preferoval perfektní provedení techniky a zvládnutí různých forem kime.  

Mistr Funakoši nechtěl rozvíjet karate do útočných technik, neboť se obával, ţe by tím 

karate mohlo ztratit svůj obsah a mohlo by slouţit pouze k prosazování agrese. Zákaz 

rozvíjení útočných technik vedl i k odchodu jeho významného ţáka Hironori Otsuky, 

který posléze zaloţil svůj vlastní styl Wadórjú. Časem proto G. Funakoši povolil ve 

svém Šótókan dojo vyučovat vedle kata bunkai a kata kumite i jiné formy kumite, které 

postupně vznikali – od gohon kumite, sanbon kumite, kihon ippon kumite, jiyu ippon 

kumite aţ po jiyu kumite.  

V roce 1939 převzal výuku po G. Funakošim jeho syn Yošitaka Funakoši. Ten společně 

s ostatními mistrovými ţáky Funakošiho změnil základy Šurite mistra Itosu a začal 

vyučovat koncepci, která nebyla známá v ţádném z dosavadních stylů karate. Vznikl 

tak nový styl, který získal název Šótókan rjú. Tento styl vykazuje extrémně silný vliv 

samurajů, který není patrný u ostatních směrů karate.  

Po náhlé smrti Y. Funakošiho v roce 1946 došlo k prvnímu velkému rozštěpení stylu 

Šótókan rjú. G. Funakoši nemohl vzhledem ke svému vysokému věku převzít výuku 

stylu po svém synovi, a proto pověřil v roce 1948 výukou svého nejlepšího ţáka Šigeru 

Egami, který respektoval vůli mistra a vyučoval styl věrný podobě svého učitele, včetně 

zákazu závodního karate. Tento styl později převzal název Šótokai.  
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Jako protiklad tohoto směru byla zaloţena v roce 1949 Japan Karate Association (JKA) 

pod vedením mladších ţáků Gičina Funakošiho – Isao Obatou, Hidetaka Nishiyamou a 

Masatoshi Nakayamou, kteří se hlásili ke stylu Šótókan rjú a za svůj cíl si vytkli 

vytvořit závodní systém karate.  

V roce 1960 Hidetaka Nishiama vystoupil z JKA a odešel do USA, kde v roce 1974 

zaloţil International Traditional Karate Federation (ITKF). V roce 1977 odešel z JKA i 

Hirozoku Kanazawa a zaloţil svůj vlastní koncept Šótókan rjú pod názvem Šótókan 

Karate International (SKI).  

5.2 Gódžú rjú a Gódžú kai 

Zakladatelem Gódţú rjú je Chojun Miyagi z Okinawy. Název Gódţú rjú byl oficiálně 

zaregistrován v roce 1933. Samotnému vývoji tohoto stylu se však mistr Miyagii 

věnoval jiţ od roku 1916, kdy zemřel jeho učitel Kanryo Higashionna – významný 

představitel Šórei rjú. Kdyţ Chojun Miyagi 1929 následoval G. Funakošiho do 

Japonska, měl jiţ na Okinawě vychovanou celou řadu svých následovníků (Miyazato, 

Yagi, Higa). V Japonsku ukončil svou výuku v roce 1935 a vrátil se zpět na Okinawu, 

kde po čase pokračoval ve výuce. V té spojil Higashionnovo Naha-te s dechovými 

metodami zen a toismu. V tomto systému byl volný zápas jiu kumite vyloučen. V roce 

1952 inicioval zaloţení „sdruţení okinawského gódţú rjú“. Omezením jiu kumite se 

okinawské Gódţú rjú dostalo do rozporu s Gódţú rjú, které realizovali ţáci Miyagiho. 

Ti po jeho odchodu převzali pod vedením Gogena Yamaguchiho výuku Gódţú rjú 

v Japonsku. Japonský směr Gódţú rjú v roce 1964 zakládá Federation of all Japan 

Karate Organisation (FAJKO). G. Yamaguči se stal zakladatelem odvozeného stylu 

Gódţú kaj. 
15

 

 

 

 

                                                           
15 STRNAD, K. Karate : cesta k prvnímu danu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2008. 192 s. ISBN 

978-80-247-1932-0 
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5.3 Šito rjú 

Dalším stylem karate je Šito rjú, zakladatelem stylu je Kenwa Mabuni z Okinawy, který 

ho oficiálně zaloţil v roce 1934. Je sestaven jako kombinace Šórin rjú a Šorei rjú. 

Mabuni se snaţil do svého stylu zapracovat vlivy učitelů Anko Itosu, Kanryo 

Higashionny a Chojun Miyagiho. Roku 1928 opustil Kenwa Mabuni Okinawu a usadil 

se podle příkladu mistrů Funakoši a Miyagi, kteří uţ v Japonsku vyučovali, v Osace. 

Tam zaloţil také své první Dojo, Yošukan, a šířil Širo rjú, jak svůj styl nazval, nejprve 

v Osace, Kyotu a Kobe. Jeden z jeho ţáků, Itawa se přestěhoval do Tokya a rozšířil styl 

tam. Do svého vyučování zahrnul mistr Mabuni také cvičení tradiční okinawské zbraně 

Kobudo. On sám se s nimi naučil zacházet u mistra Aragaki. Jeho Kata byla kombinací 

tradičních Kata Šurite a Nahate.  

Z Šurite cvičil především Kata Gojushiho a Nijushiho, která se naučil u mistra Itosu. 

Jeden z jeho ţáků, Ryušo Sakagami, označil později svou vlastní interpretaci Šitoryu 

jako Itosukai, protoţe celé učení Mabuni se velmi orientovalo na starou okinawskou 

školu Itosu. Šóto rjú se rozšířilo jak v Japonsku, tak na Okinawě. Po smrti Mabuni v 

květnu 1952 převzali vedení stylu jeho synové: v Okinawě Kenzo Mabuni a v Osace 

Kenei Mabuni. Ten druhý je současný předseda Šito organizace. Vedle Ryusho 

Sakagami (tento zastupoval styl ve Watanabe v Japonsku směr dnes nazývaný Itosukai) 

byli jeho nejvýznamnějšími ţáky: Teruo Hayashi, Chojiro Tani (zakladatel Shukokai" a 

učitel Yoshinao Nambu), Kensei Kaneshiro (zakladatel Tozanryu), Kenzo Mabuni, 

Kenei Mabuni, Tomoyori (Osaka). 
16

 

 

 

 

 

                                                           
16 Kenwa Mabuni [online]. c 2005, [cit. 2005-07-12], Dostupné z : 

<http://www.karatetygr.cz/o_karate_02-03-06.htm> 
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5.4 Wadó rjú 

Je jeden ze čtyř velkých japonských stylů karate a byl zaloţen mistrem Hironori 

Ohtsuka. Tento byl mistrem Ju-jutsu, bojového umění cvičeného v Japonsku, které bylo 

stejně jako okinawské karate ovlivněno čínským bojovým uměním. 

Roku 1922 potkal Ohtsuka mistra Funakoši a stal se jeho ţákem. Zůstal u něj 8 let, neţ 

se od něho nakonec odloučil, aby rozvíjel svůj vlastní styl. Tak vzniklo roku 1934 

Wadó rjú. 
17

 

Wa" (mír, harmonie) ukazuje na měkké bojové umění. I kdyţ Wadó rjú učilo původně 

ta stejná kata jako Šótókan rjú, pustil se mistr Ohtsuka přece jen do některých změn, 

aby tím uskutečnil své vlastní pojetí bojového umění. V první řadě odstranil všechny do 

široka napřaţené pohyby, zkrátil postoje a změnil ty techniky, které musely být 

prováděny s velkým vynaloţením energie. Všechny tyto techniky změnil do 

pohybových forem, ve kterých byla moţná největší hospodárnost, šetrnost, aby se 

docílilo nejvyšší účinnosti. Říká se, ţe u toho studoval pohybový obraz starých lidí a 

zjistil u nich toto spojení mezi rozumem a působností. 

Odpovídající tomuto principu je ve Wadó rjú kladen důraz na pohyb těla. Výsledek 

těchto úvah bylo bojové umění, které obsahovalo mnoho různých forem Tai-sabaki 

(Yokeru koto). Pohyby ve Wadó rjú jsou vedeny těsněji neţ v Šótókan, jsou méně 

přímé a zdůrazňují vyhnutí se útoku. V tomto umění lze najít mnoho paralel ke Kendu, 

Aikidu a Ju-jutsu. 

Technicky vzato spočívá Wadó rjú v uţití třech principů (San-i-itai): 

▪ Ten-i - změna postavení  

▪ Ten-tai - přenesení váhy těla 

▪ Ten-gi - pouţití technik 

V roce 1940 předvedl na velkém festivalu bojových umění svůj vlastní styl kratedo. 
18

 

                                                           
17 WEINMANN, W. Lexikon bojových sportů : od aikida k zenu. Praha : Naše vojsko, 2005, 157 s. ISBN 

80-206-0613-0 

18 STRNAD, K. Karate : cesta k prvnímu danu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2008. 192 s. ISBN 

978-80-247-1932-0 
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5.5 Kjókušinkai   

Zakladatelem stylu se stal korejský mistr bojových umění Masutatsu Ójama, který byl 

rovněţ ţákem Gičina Funakošiho. Ójama byl velmi ovlivněn čínskými a korejskými 

bojovými uměními. Techniky Šótókan rjú ho však neuspokojily. 
19

 

V r. 1945 dobrovolně vstoupil do speciálních útočných jednotek oddílů japonské 

císařské armády. Po ukončení války se sám izoloval v klášteře na hoře Minobu a 

trénoval karate intenzivně po celý rok. Potom se zúčastnil všejaponského turnaje v 

karate a získal první místo. Roku 1948 odchází na horu Kiyozumi v provincii Chiba, v 

samotě trénuje rok a osm měsíců. Po svém návratu - aby uvedl karate do vědomí 

veřejnosti - zkoušel exhibičně bojovat s býky. Dokázal jim např. rukou uráţet rohy. 

Ójamův styl karatedo byl zaměřen výlučně na účinnost boje, je nejtvrdší ze všech 

známých směrů karate. Z tohoto důvodu nikdy striktně nedodrţoval tradiční techniky 

karatedo a mimo rámec karatedo vyhledával efektivnější metody sebeobrany. Sám 

Ójama v roce 1970 zavedl nový druh soutěţe ve volném zápasu, který nazval 

„knockdown“. Zápas skončil ve chvíli, kdy byl jeden z bojovníků sraţen k zemi. 
20

 

                                                           
19 OYAMÁS, M. Essential karate. New York : Sterling Publising Co. Inc. ISBN 0-8069-8844-4 

20 Masutatsu Oyama [online]. Dostupné z : < http://kyokushin.wz.cz/masutatsu-oyama.php> 
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6. Přehled sportovních svazů a klubů karate v ČR 

6.1   První kluby karate v ČSSR 

Mezi první kluby karate v ČSSR patřily: 

 TJ Stavební podnik Brno – rok 1968 zakladatel Ing. Curda 

 TJ Slavia FEL Praha – později TJ RH Praha – rok 1972 zakladatelé bratři 

Kolářové 

 Oddíl karate VSK VŠB-TU Ostrava – rok 1976 zakladatel Ing. Jan Lastomirský 

 1. Hradecký klub karate při VŠ UK Hradec Králové – rok 1977 zakladatelé 

bratři Řehákové 

6.1.1 TJ Stavební podnik Brno 

Karate v kraji začalo psát své dějiny v roce 1966, kdy krouţek nadšenců začal cvičit na 

tehdejší Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VAAZ). Vedoucím byl Mjr. 

Vladimír Polach, trenérem pan Kraus a prvními cvičenci Skovajsa, Mederly, Hruza a 

další. Později přibyli ze známějších Slajer, Hanes, Masničák, Jašké, Lyzičiar atd.. 

Druhým oddílem v pořadí se stal v roce 1968 TJ Stavební podnik Brno s trenérem 

Ing.Curdou. Do roku 1970 se cvičila v obou oddílech tzv. Česká škola karate.  

Hraničním rokem pro Moravany se stal rok 1971 a 1972, kdy Československo navštívil 

japonský mistr Hideo Ochi (5.Dan, instruktor JKA v Německu), který na několika 

soustředěních předvedl základy metodiky tréninku i ukázky kumite a kata. První ukázka 

karate proběhla v lednu 1971 v Dolních Počernicích u Prahy společně s mistrem 

Fujinaga (4.Dan, JKA instruktor v Rakousku). Z Brna se účastnil pouze Karel Kočička. 

Mistr Hideo Ochi opáskoval také některé technicky vyspělé karatisty (na 1.Dan pánové 

Zvěřina, Vlček, Fuchs a bratři Kolárové) a značně tak podpořil činnost ve všech 

zúčastněných oddílech. V následujících letech se začal nejen v Brně, ale i v Čechách 

trénovat Japonský styl Šótókan Karate-Do. 

Dalším karatistou, který napomohl rozvoji karate v Jihomoravském kraji, byl egyptský 

student Nabyl El Nady, nositel 1. Danu a akademický mistr Egypta, který ještě v roce 

1964 reprezentoval svoji zemi na OH v Tokiu v plavání. Měl velké teoretické a 
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praktické zkušenosti, které získal pod vedením mistra Yamamoto, hlavního instruktora 

Šótókanu v Egyptě. Ve Stavebním podniku cvičil v letech 1974 - 1976. 

Historie oddílu TJ Stavební podnik je vůbec nejbohatší ze všech oddílů, které kdy na 

jiţní Moravě působily. I kdyţ se v letech 1979 aţ 1980 celý rozpadl, vzniklo z něj 

přímo i nepřímo dalších 10 aţ 11 nových oddílů a krouţků. Přímými pokračovateli 

tohoto legendárního klubu jsou dnes SOKOL HUSOVICE a TESLA BRNO. Třetí 

nejstarší oddíl v kraji byl vojenský klub při Vysoké vojenské škole pozemního vojska 

ve Vyškově (zaloţen v roce 1973 bývalým členem VAAZ panem Masničákem). V roce 

1978 vzniká Moravská Slávie pod vedením Statise Karakevase.  

Od roku 1971 přebírá předsednictví ve Stavebním podniku Karel Kočička. Ke konci 

roku 1975 přechází oddíl TJ Stavební podnik pod hlavičku TJ Tatran a tak zůstává aţ do 

roku 1979, kdy se definitivně rozpadá na další oddíly. Vedení v oddíle se ujímá Karel 

Fiala a Alois Kobzík. V roce 1978 odchází z klubu Vladislav Krčma a v r. 1979 zakládá 

samostatný oddíl při TJ Královopolská strojírna (KPS). V témţe roce zakládá ve Ţďáru 

nad Sázavou další oddíl Jiří Drápa. Po ukončení studia odchází z Brna Pavel Taťák, 

který v roce 1980 zakládá oddíl v Otrokovicích. Další osobností, která významně 

napomohla rozvoji karate, byl Jiří Kočárek, který jednak zaloţil oddíl v TJ Slovan 

Černá Pole (Brno) a dále jako hlavní trenér a zkušební komisař působil v TJ Tesla Brno. 

Tento oddíl vznikl po vzájemné domluvě pěti předsedů tehdejších oddílů, kteří chtěli, 

aby nově vzniklý oddíl, do kterého přejdou nejlepší cvičenci, se začal prosazovat i nad 

rámec Jihomoravského kraje. 

Díky Aloisu Kobzíkovi oddíl přešel v roce 1979 pod hlavičku TJ Sokol Husovice. 

Odcházející členové Tatranu pak nejen zakládali oddíly v kraji, ale pomáhali zakládat i 

oddíly v Plzni, Olomouci, Havířově, Přerově a jinde. Ke konci 70. let vznikají další 

oddíly jako kupř. Modeta Jihlava, VUT, Moravská Slavia a další.  

V 80. letech dochází ke vzniku krajských soutěţí. V letech 1981, 1982 a 1986 se 

uskutečnily VC Brna, kterých se zúčastnili závodníci z celého Československa. V roce 

1984 se v Brně konalo MR ČSSR. V druhé polovině 80. let vzniká krajská liga 

druţstev, kde se soutěţilo v kumite pětičlenných druţstev a v soutěţi kata druţstev. K 

nejvýznamnějším oddílům od roku 1983 patřil Elán Brno, který vznikl odchodem 

karatistů pod vedení Aleše Rotha z TJ KPS. Do tohoto klubu více či méně pravidelně 
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přijíţděl další muţ, který ovlivnil kvalitu karate v kraji - italský mistr Walter Corra, 5. 

Dan.  

Konec 80. a začátek 90. let je poznamenán změnami ve společnosti, které se odrazily i v 

rozvoji karate. Jednak dochází ke vzniku nových oddílů - Šóbukan (nástupce Elánu), 

Tarokan, Global, DDM Nový Lískovec atd., jednak ke vzniku nových svazů. Mimo 

Jihomoravský svaz karate v kraji působí Svaz tradičního karate a svaz Gódţú rjú. 

V současné době (2006) má Karate Sokol Husovice asi 80 členů. Hlavní část tvoří 

mládeţ ve věku od 10-ti do 20-ti let. Disponuje 8 kvalitními instruktory (všichni 

nositelé STV Dan), kteří se plně věnují přípravě všech jedinců. Zároveň oddíl 

spolupracuje s ostatními kluby a mistry bojových umění tak, aby adepti nebyli 

orientováni pouze na karate či styl Šótókan. Asi 10 let spolupracuje s klubem SK Global 

Brno a jeho hlavním trenérem Miroslavem Haluzou (2.Dan). M.Haluza byl dlouhá léta 

členem České reprezentace a dosáhl mnoha vynikajících úspěchů, coţ je znát na jeho 

specializovaných trénincích kumite. Převáţně kata vyučuje bývalá úspěšná 

reprezentantka Zdena Hodová (3.Dan) a trenéři Martin Man (2.Dan), Abbas Hanah 

(3.Dan) aj... Nelze opomenout spolupráci s dalšími osobnostmi a mistry českého karate 

jako např. Ladislav Pazourek (3.Dan), Jaromír Musil (4.Dan) aj.. 
21

 

Změny názvu oddílu TJ Stavební podnik: 

TJ Stavební podnik - TJ Tatran - TJ Sokol Husovice - TJ Spartak Husovice- TJ Sokol 

Husovice - Karate Sokol Husovice -  

                                                           
21 VETEŠNÍK, J. Historie Klubu [online]. c 2005 - 2011, [cit. 2011-07-21], Dostupné z : 

<http://www.karatehusovice.com/index.php?page=historie&lang>  
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6.1.2 Rudá Hvězda Praha 

V roce 1972 byl v tehdejším ČSSR zaloţen první oddíl karate v TJ RH PRAHA bratry 

Kolářovými, viz. obr. č. 5, (bývalý oddíl VŠTJ Slávia FEL). 

Obr. č. 5 - František KOLÁŘ  a Miloslav KOLÁŘ  
22

 

                

   

Byli jedni z nejlepších muţů, kteří kdy nosili karategi v České republice. Vţdy vedli 

svoje ţáky k disciplíně, slušnosti, úctě a respektu, v souladu s cestou "DO". Jejich ţáky 

byli takové osobnosti, jako Josef Zvěřina, Ivan Vlček, Jirka Fuchs, Jirka Tvrdík, Milan 

Šimon, Rachmi Soebajo"Sugi", Josef Prchal, Karel Turzo, Láďa Kalivoda a celá řada 

dalších významných karatistů, kteří jejich umění šířili dále. Dodnes se v oddíle jejich 

jména vyslovují s úctou a vděčností. 

Oddíl Karate u policie České republiky v TJ Ministerstva vnitra Rudé Hvězdě Praha, 

zaloţili v roce 1972 bratři František a Miloslav Kolářové, jedni z prvních propagátorů 

karate v České republice. Jiţ tím, ţe oddíl karate zaloţili bratři Kolářové, získal oddíl 

nejkvalitnější učitele karate v České republice, neboť bratři Kolářové byli v té době 

jedinými drţiteli mistrovských stupňů karate Dan v ČR.  

                                                           
22 Historie klubu [online]. c 2011, [cit. 2011-07-21], Dostupné z : 

<http://www.karateolymp.cz/clanky/historie-klubu/> 
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Od roku 1974 do roku 1988 byl oddíl karate TJ RH Praha povaţován za jeden z 

předních oddílů karate v České republice. V oddíle do roku 1981 pracovali pozdější 

přední instruktoři karate v ČR, Jiří Fuchs a Karel Strnad. V letech 1974 aţ 2010 

vybojovali reprezentanti oddílu v soutěţích sportovního karate celkem 254 medailových 

umístění. 

O mistrovství zakladatelů oddílu bratrů Kolářů svědčí i fakt, ţe na prvním mistrovství 

ČSR v karate v roce 1974 získal František Kolář bez jediné poráţky titul "absolutní 

mistr ČSR" 

V roce 1990 v důsledku politických změn v České republice po událostech v roce 1989 

se z TJ Rudé Hvězdy Praha stal Policejní sportovní klub PSK Olymp Praha. Nový znak 

sportovního klubu PSK Olymp Praha je ukázán na obrázku č. 6.  

Obr. č. 6 - Znak klubu PSK Olymp Praha 
23

 

 

 

Od roku 1988, kdy v podstatě po odchodu posledních reprezentantů z tak zvané "staré 

gardy"ze závodní sportovní činnosti, se oddíl pod vedením Josefa Prchala zaměřil 

převáţně na tradiční formu karate, jako bojového umění a sportovní reprezentací se 

zabývá zhruba z 20% své činnosti. Hlavní náplní výcviku je tradiční forma přístupu ke 

Karate, jako k cestě DO a filosofii ţivota k rozvoji osobnosti a charakteru člověka. 

                                                           
23 Historie klubu [online]. c 2011, [cit. 2011-07-21], Dostupné z : 

<http://www.karateolymp.cz/clanky/historie-klubu/> 
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Po celou dobu své existence oddíl karate velmi úzce spolupracuje s rezortem 

Ministerstva vnitra ČR při výcviku příslušníků policie a jejich sloţek. Oddílem karate 

prošla celá řada příslušníků různých útvarů Policie ČR (URNA, Ochranná sluţba PČR, 

Ochrana presidenta ČR, Kriminální sluţba apod.) a útvarů Policie Hlavního města 

Prahy. 

Oddíl karate PSK Olymp Praha je členem Praţského svazu karate a Českého svazu 

karate. 

Jak uţ bylo uvedeno, od roku 1988 se oddíl karate PSK Olymp Praha zaměřil převáţně 

na tradiční pojetí karate, kde sport je pouze součást výcviku. V tomto pojetí je karatedo 

ve své nejhlubší podstatě interpretováno, jako umění zvítězit sám nad sebou. Pravý 

smysl karate-do je prostřednictvím zásad Zen a tvrdého tréninku, zušlechťovat tělo, 

mysl a charakter člověka, to je hlavní náplň výcviku karate PSK Olymp Praha v 

současnosti. 
24

 

6.2 Sdružení sportovních klubů 

ČUBU sdruţuje národní svazy provozující bojová umění a sporty. Je velmi silným 

členem Českého svazu tělesné výchovy. Jiţ více neţ 14 let propaguje, provozuje a šíří 

bojová umění a sporty. V současné době sdruţuje celkem 22 sportovních svazů či 

organizací na poli bojových umění a bojových a silových sportů, které pravidelně 

pořádají sportovní soutěţe, ale i semináře, školení, kurzy apod., a v neposlední řadě 

pracuje pravidelně a profesionálně s mládeţí, pro coţ vyuţívá nejlepší dostupné lektory, 

a to jak domácí, tak i zahraniční specialisty nejrůznějších oborů a odvětví, střelby, 

sebeobrany, fyzické a psychické přípravy apod.  

Dnes Česká unie bojových umění jak svou velikostí, tak pozicí na poli fyzické přípravy, 

bojových umění a sportů a výcviku osob v této oblasti, tak především tím, ţe má 

k dispozici početný tým nejlepších odborníků a specialistů v těchto druzích přípravy, 

splňuje nejpřísnější kritéria pro uspokojení potřeb podpory sportovních aktivit, dalšího 

výcviku a zdokonalování zájemců o bojová umění a sporty, fyzickou přípravu, zdravý 

ţivotní styl a zlepšování kondice vůbec.  

                                                           
24 Historie klubu [online]. c 2011, [cit. 2011-07-21], Dostupné z : 

<http://www.karateolymp.cz/clanky/historie-klubu/> 
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Nicméně stejně silnou součástí práce trenérů a lektorů v České unii bojových umění je i 

formování osobností členů sportovních oddílů, klubů a svazů, protoţe bojová umění 

jsou specifická právě i velmi dominantním zaměřením na psychiku jednotlivce a 

skupin.
25

  

Subjekty začleněny v ČUBU, které jsou zaměřeny na tradiční karate:   

Přímí členové 

1. ČESKÝ SVAZ KARATE 

sportovní karate – člen World Karate Federation 

2. ČESKÝ SVAZ KARATE GOJU RYU 

karate stylu Gódţú rjú 

3. ČESKÝ SVAZ KARATE JKA 

karate stylu Šótókan – člen Japan Karate Association 

4. ČESKÁ ASOCIACE TRADIČNÍHO KARATE 

tradiční karate 

Přidruţení členové: 

5. ČESKÝ SVAZ ŠITÓRJÚ  

karate stylu šitó rjú 

6. ČESKÁ ASOCIACE ŠÓRINRJÚ KARATE 

karate stylu šórin rjú 

7. ASOCIACE KARATE MASUTATSU OYAMA 

karate stylu kjókušinkai 

8. ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN 

karate stylu fudokan šótókan 

9. ČESKÁ FEDERACE OKINAWSKÉHO KARATE 

okinawské karate 

10. FUNAKOSHI ŠÓTÓKAN KARATE ASOCIACE 

karate stylu šótókan (Česká unie bojových umění, 2007-2010) 

                                                           
25 Česká unie bojových umění [online]. c 2007-2010, [cit. 2005-07-12], Dostupné z : 

<http://www.cubu.cz/onas> 

http://www.cubu.cz/onas


37 
 

 

 

6.2.1 Český Svaz Karate 

 VÝKONNÝ VÝBOR 

Prezident svazu: Ing. Jiří Boček 

Hospodář: Slavomír Svoboda 

Předseda komise rozhodčích: Mgr. Josef Rajchert  

Předseda STK ČSKe     Kamil Guzek 

Předseda TMK ČSKe:    Jaromír Musil 

Předseda Rady Reprezentace:   Ing. Ondřej Musil 

 

ODBORNÉ KOMISE 

Komise sportovně-technická: předseda Kamil Guzek 

člen – Petr Kocmánek 

člen – Jiří Kotala 

Komise rozhodčích: předseda – Mgr. Josef Rajchert 

člen kata – Jaromír Musil 

člen kumite – Jaroslav Nekola  

Komise trenérsko-metodická: Předseda – Jaromír Musil 

Člen – Bc. Jiří Faktor 

Člen – Tomáš Dvořák 

 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 

Člen komise: Mgr. Rober Musil 

Člen komise: Mgr. Josef Dočkal 

Člen komise: Vladimír Ryska 

 

KONTROLNÍ KOMISE 

Člen komise: Jaroslav Nekola 

Člen komise: Svatopluk Sekanina 
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V tabulce č. 1 je uveden přehled sportovních klubů ČSKe, které jsou rozděleny dle 

oblasti působení.  

 

Tab. č. 1 - Sportovní kluby ČSKe rozdělené podle místa působení 
 

Oblast Počet 

oddílů 

Oddíl 

Praha 32  ATOS-SK, BUDO sport centrum Plzeň, Jukl Karate Team, o.s., Karate klub- 

DHARMA, Karate Klub Jarov, Karate klub Mironet Praha, Karate klub 

Spektra Praha, Karate Tesy Shotokan, o.s., Karate VISION, Kesl Ryu 

Shotokan, Klub asijských bojových umění Praha, Oddíl karate ZŠ Hostivař, 

PSK Olymp Praha, Shotokan-Ryu Zbraslav, Shotokan Karate DO-SKD Praha, 

SK-KARA-TE-DO-SCHICH-RYU-SHOTOKAN, SK“K“, SK Absolut, SK 

Apollon, SK Gobal, SK Predátor, SK S+S, SK Sebeobrana, SK Tommi-Ryu 

Shotokan, Sokol Černošice,oddíl Karate-DO Černošice, Sport Club Flair o.s., 

SK bojových umění Hostivař, SK MASADA Praha, SK Smíchov, TJ Horní 

Měcholupy, TJ Kovo Praha, TORA KARATE-DO TJ Jiţní Město Chodov 

Střední Čechy  4 Okinawa Goju-Ryu Karate Sokolov, Shotokan Karatedo Sokol Slaný, Target 

Sport Milovice, TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 

Severní Čechy 25  Škola bojových umění Panter, Karate club Ţatec, Karate klub-Podbořany, 

Karate klub Kadaň, Karate klub KAMURA Ústí nad Labem, Karate klub 

Litvínov, Karate klub Slovan Ústí nad Labem, Karate sport klub Chomutov, 

Klub bojových umění a sportu-oddíl karate Mo, Shotokan karate Masopust, SK 

asijských bojových umění Ústí nad Labem, SK KARATEFITLEON, Sport 

karate club Louny, Sport Union, Karate-Do SHOTOKAN Semily, Karate klub 

Frýdlant, Klub Asijských Bojových Umění TJ Biţuterie, Klub asijských 

bojových umění TJ Spartak, Shotokan Sport centrum, SHOTOKAN SPORT 

CENTRUM o.s. Mimoň, SHOTOKAN SPORT CENTRUM o.s. Nový Bor, SK 

Karate-Shotokan Liberec, SPORT RELAX, SPORT UNION CZAKA, TJ 

Slávie TU Liberec,oddíl karate 

Jiţní Čechy 14  BUDÓ Škola KK Písek, Bushido- Strakonice, K-Protection-Ing. František 

Hakl, Karate Klub-České Budějovice, Karate Strakonice o.s., Nin bu kan, 

Shotokan Karate-TJ Tatran Volary, SWAT Club České Budějovice, T.J. karate 

České Budějovice, TJ Slovan, TJ Karate Nové Hrady, TJ Netolice Shotokan 

Karate, TJ Tatran-oddíl Karate, Výuka bojových umění 

Východní 

Čechy 

30  Karate klub Trutnov, Karate SPARTAK Hradec Králové, Karate TJ Sokol 

Stěţery, Karate-do Dvůr Klálové nad Labem, RYUBUKAI KARATE DOJO-

Jan Gyuris, Shotokan karate klub Hradec Králové, SK Shotokan karate 

Chrudim, SOKAJ Metuje, Sokol Vamberk SKC, SVEJŠTIL KARATE DO, TJ 

Člen komise: Jiří Bašus 

Člen komise: Josef Zickler  
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Dvůr Králové n.l.,oddíl karate, TJ Karate Trutnov, TJ LOKOMOTIVA-oddíl 

karate, TJ Sokol, TJ Sokol Náchod, BUDO Klub Lanškroun, Karate klub 

Lichnice, Karate klub Pardubice, Karate Shotokan Ryu Ţamberk, 

KARATEDO NĚMČICE, Oddíl karate Hlinsko, SC Karate Pardubice, SOKOL 

Přelouč-oddíl karate, Soukromá škola karate a sebeobrany-Pardubice, SK 

karate Alena, SKP Ústí nad Orlicí, TJ Jiskra Litomšl-oddíl karate, TJ Spartak 

Slatiňany-oddíl karate, TJ SPARTAK OEZ LETOHRAD-KARATE TEAM 

KCK 

Západní Čechy 24 Baník Sokolov/Karate klub Sokolov, KAMIKAZE karate DO, Karate Klub 

Gorenje Chodov, Karate klub Cheb, Karate klub Karlovy Vary, Karate Klub 

Tygr Karlovy Vary o.s., KARATE SHODOKAN-RYU CHEB, 

SHINKYOKUSHIN KARATE KAMIKAZE SOKOLOV, SK BUDO Horní 

Slavkov, TJ Lokomotiva Mariánské Lázně-oddíl karate, TJ Lomnice-oddíl 

karate Růţe, TJ Ostrov oddíl karate oddíl Hokusei Dojo, VŠSK Akademik 

Cheb, Škola bojových umění Narama, Škola bojových umění NARAMA, Club 

karate Plzeň, Karate klub Klatovy, Karate-DÓ Sušice, SK Líně, Slavoj 

Strojplast Tachov-oddíl karate, TJ Jiskra Domaţlice, TJ Skvrňany, TJ Slavia 

VŠ Plzeň, Univerzitní sportovní klub karate Plzeň 

Jiţní Morava 26 Karel Boršek-Škola bojového Karate, Karate Sokol Velké Meziříčí, SK 

Jihlava-oddíl karate, TJ Ţďas, TJ Třebíč, Bushido-Katomi, Club ŠIN-MU 

Hodonín, Karate klub Břeclav, Karate team Bohunice, Karate Teams-Ku Sen 

Go, Karate Tiger Sokol Kuřim TJ, KU SEN GO NKPBU Hodonín, L.F.Club 

Karate-Hustopeče u Brna, Nidoshinkan Dojo, Oddíl Karate-SVČ DOMEČEK 

BRNO, S.K.Nicovič, S.K. Kimura, SK Global karate club, Sokol Husovice 

Brno-oddíl karate, Sokol karate Tišnov, SK Karate LADY-RYU, SK 

PROXIMA, Taro kan karate team, Tarokan karate klub Brno, TJ Jiskra Kyjov- 

oddíl karate, TJ Sokol Karate Doubravník, TJ Tesla Brno-oddíl karate 

Severní 

Morava 

24 SK-NIPPON, Sport studio FENIX-Shinbukan Olomouc, TJ Jesení-oddíl karate, 

TJ Pozemstav Prostějov, Škola bojových umění COBRA, ASK Tatra 

Kopřivnice-klub karate, Atara Karate Klub, Karate klub Odry, Klub karate-DÓ 

Bruntál, Shokan Karate Ostrava, Shotokan Karate ATTFIS Ostrava, Shotokan 

karate Frýdek Místek, Sportovní karate Bohumín, Sportovní klub BUDO 

Havířov, Sportovní klub policie Bruntál, Sportovní klub Slavia Orlová, TJ 

Baník 1. Máj,Karviná-oddíl karate, TJ Baník Havířov, TJ Frenštát pod 

Radhoštěm, TJ Fulnek, TJ START Havířov, TJ Třineckých ţelezáren Třinec, 

VSK-VŠB-TU Ostrava Karate, Wa-te Jitsu Dó,  

Celkem ČR 179  

 

6.2.2 Český svaz karate Gódžú rjú 

RADA SVAZU 

Předseda: Ing. Jiří Boček 

Místopředseda: Jaromír Musil 

Generální sekretář:  Ing. Jozef Chocholáček  
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ROZŠÍŘENÉ VEDENÍ 

Úsek talentované mládeţe: Ing. Miroslava Vašeková 

Sportovně technický úsek: Ing. Jozef Chocholáček 

Rozhodcovský úsek: Ing. Vít Ţatka 

Trenérsko-metodický úsek:  PaeDr. Michal Hrubý 

 

 

KONTROLNÍ KOMISE 

 

 

V tabulce č. 2 je uveden přehled sportovních klubů Českého svazu karate Gódţú rjú, 

které jsou rozděleny dle oblasti působení.  

 

Tab. č. 2 - Sportovní kluby Českého svazu karate Gódžú rjú rozdělené podle místa působení 
 

Oblast Počet oddílů Oddíl 

Praha 0  

Střední Čechy  2 OKINAWAN Karate Do Benešov,  TJ Báník Příbram 

Severní Čechy 1 Sport Union Ústí nad Labem 

Jiţní Čechy 5 BUDO CENTRUM Jindřichův Hradec, OKINAWAN KARATE 

CLUB Slovan Jindřichův Hradec, SK Policie Písek, SHIN DÓ KAN J. 

Hradec, Gojukan Praha 

Východní 

Čechy 

2  TJ Karate Ţdírec nad Doubravou, Svejštil Karate Do Hradec Králové 

Západní Čechy 0   

Jiţní Morava 16 Taro Kan Karate team Brno, SK Global Brno, Karate klub Břeclav, 

Šin Mu Hodonín, Ku Sen Go Teams Hodonín, Nidoshinka Dojo Brno,  

Ku Sen Go Nový Jičín, Karate team Bohunice, Karate Sokol 

Husovice, Karate TJ Sokol Blatná, Karate Sokol Tišnov, KC Starý 

Hrozenkov, Karate Dragons Rosice, L.F.Club Karate Hustopeče Dojo, 

KC Znojmo, TJ Slavia Kroměříţ 

Severní 4 KC Opava, TJ TŢ Třinec, KKD Bruntál, Sebeobrana Vrbno pod 

Předseda: Bronislav Puzrla 

Člen komise: Mgr. Svatopluk Čech 

Miroslav Pjosa 
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Morava Pradědem 

Celkem ČR 30  

 

 

6.2.3 Český svaz karate JKA 

VÝKONNÝ VÝBOR 

Předseda: Ing. Karel Strnad 

Místopředseda: Mgr. Josef Patík 

1. člen VV: Ing. Radek Pěknic 

2. člen VV: Ing. Richard Růţička 

Hospodář: Slavomír Svoboda 

 

ODBORNÉ KOMISE 

Komise reprezentace státu: Ing. Richard Růţička 

Komise soutěţí: Mgr. Josef Patík 

Komise rozhodčích: Ing. Radek Pěknic 

Komise trenérsko-metodická: Ing. Radek Pěknic 

 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 

Tajemník: Jan Steklý 

Člen komise: Daniel Urban 

Mgr. Jana Grohmanová 

RNDr. Vladimír Gladkov 

 

KONTROLNÍ KOMISE 

 Předseda: Milan Musílek 

Člen komise: Ing. Anna Benešová 

Mgr. Jaroslav Podhorný 

MUDr. Tomáš Heřman 

Jan Coufal 
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V tabulce č.3 je uveden přehled sportovních klubů JKA, které jsou rozděleny dle oblasti 

působení.  

 

 

 

Tab. č. 3 - Sportovní kluby JKA karate rozdělené podle místa působení 

 Oblast Počet oddílů Oddíl 

Praha 22 Karate klub Spekra Praha, Karate sokol Nymburk, SK“K“, S+S, SK 

Sebeobrana, TJ KOVO Praha, SK“V“, TJ Slovan Bohnice, SK 

ABSOLUT, SK APOLON, SK BUDO Hostivař, VŠTJ Technika 

Praha strojní kakulta oddíl karate, ATOS-SK, Sportovní klub bojových 

umění Hostivař, KTK Praha-Libor Válek, TJ Ruzyně – oddíl karate, 

VŠTJ Ekonom, Vysokoškolský SK FTVS, SPORT CLUB FLAIR, 

SKMP Praha, Sportovní klub Parukářka, Sport Úvaly o.s. 

Střední Čechy  5 Sokol Shotokan karate Čáslav, Karate dojo Čáslav, SK Shotokan 

Neratovice, Sokol Kutná Hora Shotokan karate, Kamikaze Mladá 

Boleslav 

Severní Čechy 11 Karate klub Děčín o.s., Sport relax Děčín, Karate Klub Kadaň, 

Shotokan karate Masopust-Bílina, Karate klub Litvínov, SK Policie 

Hvězda Jirkov, Karate Klub Louny o.s., Karate klub Litoměřice, o.s., 

Karate klub Roudnice nad Labem o.s., Karate Club Ţatec, Sport relax 

Česká Lípa 

Jiţní Čechy 8 Shirokan dojo, Shotokan karate Český Krumlov, Karate-P-Klub Tábor, 

SKP Tsunami Dojo České Budějovice, Shotokan karate klub Bechyně, 

Shotokan karate klub Kaplice, Karatedo klub Tsunami České 

Budějovice, TJ Dobřany Shirokan Dojo 

Východní 

Čechy 

9 DDM Karate- Jaroměř, Shotokan Karate JKA Policie nad Metují, 

Yoshinkan Nové město nad Metují, Isshinkan Hradec Králové, TJ 

Sokol Dobruška, Oddíl Karate Hlinsko, SK Karate-KA Česká 

Třebová, SK Shotokan Karate Chrudim, Asociace sportovních oddílů 

Fitcentrum Chrudim 

Západní Čechy 8 SK Shotokan Ryu Sokolov, SKP Hvězda Karlovy Vary o.s., SK 

Shotokan ryu Rotava, Shotokan Ryu Karate klub Kraslice, SK 

Městské policie Karlovy Vary Budo Klub, Karate klub Tsunami o.s. 

Prachatice, Oddíl karate Blovice, SK Líně 

Jiţní Morava 6 Sakura Veselí nad Moravou, TTJ Tesla Brno, Karate Klub Šumperk, 

Karate klub Vysočina, DDM Karate DO Ledeč nad Sázavou, Karate 

klub Brno 

Severní 

Morava 

4 KC Mabu-Do Olomouc, TJ Sokol Šumperk oddíl Shotokan, TJ Slezan 

Opava Karete Silesia Opava, o.s., SK Karate Shotokan Havířov, o.s. 
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Celkem ČR 73  

 

 

6.2.4 Česká asociace tradičního karate 

 VEDENÍ ASOCIACE 

Předseda: Bc. Radek Kleibl 

Místopředseda: Radoslav Januš 

Ekonom: Slavomír Svoboda 

Vedoucí trenérsko-metodického úseku: Mgr. Tomáš Neradil 

Vedoucí úseku STK:          Robert Vychodil 

 

 

V tabulce č. 4 je uveden přehled sportovních klubů České asociace tradičního karate, 

které jsou rozděleny dle oblasti působení.  

 
Tab. č. 4 - Sportovní kluby České asociace tradičního karate rozdělené podle místa působení 

 

 

Oblast 

Počet oddílů Oddíl 

Praha 1 Centrum tradičního karate Praha  

Střední Čechy  0  

Severní Čechy 0  

Jiţní Čechy 2 Tradicional karate shotokan club Tábor, TJ Silon Tábor 

Východní 

Čechy 

0  

Západní Čechy 0  

Jiţní Morava 15 ABU SPORT ZŠ LEDEČ nad Sázavou, Zlín-Klub tradičního karate 

Zlín, Vsetín-SKP Vsetín, Tóshidó Valtice, Akademie sportu Valašské 

Meziřící, KTK Liptál, TJ Jiskra Humpolec, KTK Hošťálková, KTK 

Hovězí, Akademie tradičního karate Brno, TJ Tesla Brno, SKP Budo 

Jihlava, Karate-Kobudo Roţnov po Radhoštěm, KC Zlín, TJ karate 

Bystřice pod Hostýnem 

Severní 2 Karate SVČ Ostrava,  Klub tradičního karate Bílovec 
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Morava 

Celkem ČR 20  

 

 

 

6.3 První uskutečněné závody  

V roce 1972 Komise karate ČSJ ČTO v Praze uspořádala první oficiální soutěţ v ČSR 

v kata jednotlivců, vítězem se stal Ing. J. Tvrdík. 

V roce 1972 byla v SSR ustavena komise karate SZJ STO, která ještě téhoţ roku 

uspořádala první mistrovství kata jednotlivců. Vítězem byl Ing. V. Kopinič.  

V roce 1974 je uspořádáno první mistrovství ČSR, vyhrává: 

 kumite druţstev: tým Slavia FEL Praha 

 kumite jednotlivci L. Dočekal (Stavební podnik Brno) 

 kata druţstev: tým Slavia FEL Praha  

 kata jednotlivci I. Vlček (Slavia FEL Praha). 

První mistrovství ČSSR v Praze, které se uskutečnilo v roce 1975, vyhrává: 

 v kategorii do 69 kg Ing. V. Klementis, Slavía Ekonóm Bratislava 

 v kategorii do 80 kg J. Suchal, Slávía Ekonóm Bratislava 

 ve váze nad 80 kg L. Ninger, Slavia FEL Praha. 
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7. Závěr 

 Cílem této práce bylo podat ucelený pohled na historický vývoj karate a jeho současné 

vyuţití. Od jeho prvopočátku vzniku na ostrově Okinawa v Japonsku aţ po jeho 

rozšíření do celého světa. Karate se během samotného vývoje rozdělilo do několika 

směrů, podle osobnosti, zkušeností a znalostí jednotlivých mistrů karate. Ukázat na 

okolnosti, které tento vývoj provázely. Vytknout hlavní osobnosti a jejich zásluhy o 

rozšíření karate mezi veřejnost a utváření jednotlivých stylů.  

Zmapovat těţké začátky karate v totalitním ČSSR a jak se postupně rozvíjelo aţ do 

současnosti.   

Dále udělat přehled nejhlavnějších karatistických klubů v ČR a jejich činnost, jaké mají 

zaměření stylu karate a jejich aktivity.  

Rozdělit a přehledně prezentovat styly karate, jejich počátky vývoje a hlavní 

představitele.  

Tuto práci jsem zpracoval na základě odborné literatury i virtuálních dat. Celá práce je 

rozdělena do několika přehledných celků.  

První celek se věnuje historii karate celosvětově, od jejího vzniku na Okinawě po 

současnost, zdůrazněny důleţité události, které byly pro karate klíčové. Jsou zde 

uvedeni hlavní mistři, kteří se o rozvoj a rozšíření karate zaslouţili. 

Druhý oddíl se věnuje historii karate v Čechách, jejíţ prvopočátek se datuje jiţ k roku 

1952. Zase jsou tu hlavní osobnosti, které se zaslouţili o vývoj a prosazení karate na 

české půdě. Jsou zde uvedeny důleţité mezníky v historii karate v Čechách, ustanovení 

orgánů karate a vznik komisí, nejstarších oddílů a první velké úspěchy.  

Třetí kapitola se věnuje organizacím karate v ČR. Přehledně prezentuje nejhlavnější 

svazy, asociace a federace, které v České republice působí.  

Další část této práce se zaměřuje na styly karate a jejich vývoj. Nejvýznamnější styly 

karate byly Šurite, Tomarite a Nahate a z nich se dále rozšířily další styly. V současnosti 

jsou nejhlavnějšími styly Šótókan a Šótokan rjú, Gódţú rjú a Gódţú kai, Širó rjú, Wadó 

rjú a Kjókušinkai. Tyto styly jsou zde popsány, jejich vývoj a hlavní představitelé. 
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Pátá a poslední část se věnuje přehledu sportovních svazů a klubů karate v ČR. Jedna 

část se věnuje historii, jsou zde vypsány první kluby karate v ČSSR se zaměřením na 

první dva, které zde vznikly. Na TJ Stavební podnik Brno, jehoţ vznik sahá jiţ do roku 

1966 a Rudá Hvězda Praha, vznik v roce 1972. U nich je uvedena celá historie vývoje a 

hlavních představitelů. 

Druhá část se věnuje současnosti, sdruţení sportovních klubů ČUBU. Jeho stručné 

charakteristice a zaměření. Jsou zde uvedeny subjekty se zaměřením na tradiční karate, 

které jsou v ČUBU začleněny. Zaměřil jsem se na rozbor přímých členů v ČUBU, jejich 

vedení a rozdělení jednotlivých klubů v rámci krajů ČR.  

Dle výsledků zaznamenaných do tabulek je zřejmé, ţe nejvíce klubů má pod sebou 

Český svaz karate (ČSKe) a to 179 klubů s největším zastoupením v Praze a 

následujícími Východními Čechami. Zastoupení klubů má po celé ČR.  

Druhý nejpočetnější svaz je Český svaz karate JKA s počtem klubů v celé republice 73. 

Největší zastoupení má v Praze a následují Severní Čechy.  Ten má také zastoupení po 

celé ČR.  

Na třetím místě co se týče početnosti klubů je Český svaz karate Gódţú rjú s celkovým 

počtem 30 klubů. Největší zastoupení má na Jiţní Moravě, kde je jeho sídlo a ţádné 

zastoupení není v Praze a v Západních Čechách.  

Nejméně členů má Česká asociace tradičního karate s počtem 20 klubů. Převaţující 

75% zastoupení je na Jiţní Moravě, kde je také sídlo tohoto klubu. Dále je zastoupení 

jen na Severní Moravě, Jiţních Čechách a v Praze.  

Karate v České republice je vedeno velkým počtem svazů, asociací a federací. Toto 

uspořádání je dost nepřehledné. Na rozdíl např. od bojového umění juda, které je řízeno 

v České republice pouze jedním svazem – Český svaz judo a ten má své krajské svazy. 

Tento systém je velmi přehledný a jednotný.  

Následkem rozdělení stylů karate na počátku jejího vývoje v Japonsku dochází 

k velkému rozvětvení karate. Kaţdý z mistrů si upravoval svůj styl karate podle sebe. 

To vedlo s postupem času k nepřehlednosti v pravidlech soutěţí kata i kumite. Po druhé 

světové válce zaloţili mistři Nišijama a Nakajama v Japonsku akademii, kde učili 

studenty karate. Po vystudování této školy, byli tito studenti vysláni do celého světa, 

aby dále učili a šířili tradiční karate JKA. Časem docházelo k rozdílným názorům mezi 

Nišijamou a Nakajamou na výuku karate a tak se v roce 1961 mistr Nišijama rozhodl 
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odejít z asociace JKA a jít učit karate americkou armádu do USA. Zde také zaloţil 

novou asociaci AAFK, která se později přejmenovala na ITFK. V dnešní době působí 

instruktoři JKA po celém světě. Například pan H. Ochi učí v Německu a v České 

republice, pan H. Kanazawa učí ve Velké Británii, kde mimo jiné zaloţil novou federaci 

SKI, pan H. Shirai učí v Itálii, pan Enoeda v Anglii, pan Sugimura ve Švýcarsku. 

Můţeme zde pozorovat jak pomalu a jistě vznikají ve světě nové federace. To má za 

následek štěpení tradičního karate na různé styly a odnoţe. Kaţdá federace koná své 

mistrovství světa a dochází i ke změnám pravidel, protoţe kaţdá federace si je můţe 

upravovat. To je jedna z hlavních příčin, proč ještě dnes není karate olympijský sport a 

judo ano. Judo je řízeno jednou federací, kde jsou dána jasná pravidla soutěţe.   

Doufám, ţe tato práce pomůţe v hledání historického vývoje karate. Snaţil jsem se 

uceleně a v co nejjednodušší formě popsat historii a vývoj karate ve světě a u nás. 

Závěrem bych chtěl zdůraznit, ţe pochopení smyslu karate-do není jen v hledání 

 historie, ale hlavně v kaţdodenním tréninku jak fyzickým, tak i duševním. 
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