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Abstrakt: 

Předložená diplomová práce se zabývá rozsáhlejší a detailnější analýzou všestrannosti 

karatistů na základě analýzy sportovních výsledků v soutěžích Národní pohár JKA ČR 

a Mistrovství České republiky JKA ČR v kategoriích od mladších žáků až po seniory 

v České republice za posledních dvanáct let. Práce vznikla jako podrobnější rozšíření 

zkoumaného snižujícího se jevu, týkajícího se všestrannosti karatistů v uvedených 

soutěžích, kategoriích a období v České republice. V rámci řešení práce byly podrobně 

analyzovány materiály týkající se konečného umístění jednotlivých závodníků 

v uvedených soutěžích, kategoriích a období v České republice. 

V teoretické části je stručně nastíněna historie, vysvětlena filozofie a smysl karate. Pro 

správné pochopení nejen výsledků ve výzkumné části, ale i celé práce, je zde také 

charakterizován soutěžní řád i pravidla a směrnice turnaje. 

Ve výzkumné části jsou validním způsobem analyzovány výsledky ze soutěží sledující 

všestrannost karatistů, která spočívá v tendenci umisťovat se na medailových pozicích 

v kata (sestava po sobě jdoucích technik) a zároveň v kumite (souboj dvou karatistů). 

Na základě výsledků jsou nastíněna doporučení pro zlepšení vzniklé situace. 

Diplomová práce slouží pro stávající a budoucí trenéry, kteří jsou si dané problematiky 

vědomi a mají snahu se držet celistvost původní myšlenky karate. 

Klíčová slova: karate, kata, kumite, jka, sportovní výsledky, analýza 

  



Abstract: 

The presented diploma thesis deals with the extensive and detailed analysis of 

versatility of karatekas based on the analysis of the results of the competitions in the 

National Cup JKA Czech Republic and the Czech Republic Championship JKA ČR in 

the categories from younger students to senior citizens in the Czech Republic over the 

past twelve years. The work was created as detailed extension examined shrinking 

phenomenon, relating to the versatility of karatekas in those competitions, categories 

and periods in the Czech Republic. Materials relating to the the final location of 

individual karatekas in those competitions, categories and periods in the Czech 

Republic were analyzed within the diploma thesis solution. 

The history philosophy and the meaning of karate are briefly shown in the theoretical 

part. To understand not only the results of the research part, but the whole work, there is 

also characterized  competition and tournament rules and regulations. 

The results of the competitions following the versatility of karatekas are analyzed by the 

valid method in the research part of the diploma thesis, which lies in the tendency to 

place the medal positions in kata (set of consecutive techniques) and also in kumite 

(fight of two karate). Recommendations for improving the situation are shown here on 

the base of the results. 

The diploma thesis is concerned with current and future coaches who are aware of given 

issues and efforts to keep the compatness of the karate original idea.  

Keywords: karate, kata, kumite, jka, sports results, analysis 
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1 Úvod 

Cesta prázdné ruky, osvobození se od všech myšlenek a očista ducha. Tak se dá 

charakterizovat, přeložit a popsat význam slova karate. Je to bojové umění, ve kterém je 

karateka (cvičící jedinec) prováděn senseiem, trenérem, který svého žáka vede a učí 

správné techniky i principy karate. Harmonický vzájemný vztah mezi kata, sestavou 

předem stanovených po sobě jdoucích technik proti imaginárnímu nepříteli, kumite 

(řízený nebo volný zápas s reálným protivníkem) a kihon, což je utužování správného 

provedení útočných a obranných technik, je jednou z hlavních myšlenek bojového 

umění karate. Soulad těchto tří složek je velmi důležitý pro správný trénink nejen 

v dojo (čestné místo pro cvičení). Jednotlivé prvky se vzájemně doplňují. Trénink 

kihonu zajistí správné a přesné provedení technik, kata umožní potřebné soustředění 

i načasování a kumite prohloubí postřeh a bojového ducha jedince. 

Cvičenci jsou již od nízkého věku vedeni k respektu, spolupráci, sounáležitosti, 

spolupráci a čestnosti nejen vůči svým vrstevníkům, ale i dospělým lidem a autoritám. 

Karate je bojové umění, které dokáže nejen zlepšit fyzickou kondici, rychlost reakce, 

koncentraci a motorické schopnosti jedince, ale i mu pomůže se naučit zvládat morálně 

volní vlastnosti a správně je formovat. Malé děti se už v začátku učí těmto 

dovednostem, a proto v budoucím životě nemají problém se všestranností ve sportu 

všeobecně. 

Diplomovou práci na téma Analýza všestrannosti karatistů na soutěžích v České 

republice za posledních dvanáct let jsem vypracoval z důvodu dosud 

neprozkoumaného jevu, týkajícího se všestrannosti karatistů na soutěžích v kategoriích 

od mladších žáků až po seniory v rámci Českého svazu karate JKA v České republice za 

posledních dvanáct let. Jednotlivé aspekty, úkoly, cíle a otázky, týkající se nejen 

historie, filozofie a smyslu karate, ale i konkrétního zkoumání v rámci výzkumné části, 

budou postupně podrobněji popsány a vysvětleny v diplomové práci. 
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Jak jsem již popisoval v bakalářské práci, karate jsem se intenzivně a aktivně věnoval 

osm let, z toho dva roky na soutěžní úrovni, i jako rozhodčí, a proto veškeré získané 

poznatky budu v dané diplomové práci uvádět na základě dlouholeté praxe, získané pod 

vedením svého velice úspěšného trenéra Zbyška Petržílka. Následně poukážu na některé 

nesprávné interpretace a pochopení, které vybočují z podstaty tohoto bojového umění. 

Poté uvedu několik možností, které ukážou, co je třeba udělat, aby se člověk vrátil na 

správnou cestu v pochopení karate. Vše zvolené prozkoumám a ověřím pomocí analýzy 

výsledků ze soutěží, které pořádá Český svaz karate JKA v České republice za 

posledních dvanáct let (ŠPÍREK, 2013). 

Některé pojmy v názvosloví karate nejsou ustálené, a proto je možné spatřit určité 

odlišnosti. Na příklad velikost počátečního písmene kumite a Kumite. Záleží na 

konkrétním autorovi a jeho pocitu, pro kterou variantu se rozhodne. V diplomové práci 

jsou zachované citace jednotlivých zdrojů v jejich původní podobě. Z toho důvodu lze 

narazit na uvedené odlišnosti, které nejsou chybou. 
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2 Problémy a cíle práce 

2.1 Cíla úkoly práce 

Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat sportovní výsledky karatistů ze soutěží 

typu Národní pohár JKA ČR a Mistrovství České republiky JKA ČR v kategoriích od 

mladších žáků až po seniory za posledních dvanáct let. 

 

Dílčím cílem práce je vypozorovat míru všestrannosti (úspěch v kata a kumite na 

medailových pozicích) v jednotlivých kategoriích v průběhu daného časového období 

a zaznamenat případné odchylky. 

2.2 Problémy práce 

Pro měřitelné, přehledné a relevantní stanovení tendence všestrannosti karatistů na 

soutěžích poslouží stanovení počtu získaných medailových umístění v jednotlivých 

kategoriích. Díky tomu budou výsledky v souladu se správným chápáním filozofie 

a smyslu karate. 

 Jaká bude celková tendence všestrannosti karatistů na soutěžích ve všech 

kategoriích v průběhu dvanácti let? 

 Jak se bude lišit tendence všestrannosti karatistů na soutěžích seniorské 

kategorie oproti průměru ostatních kategorií (mladší žáci až junioři) bez rozdílu 

pohlaví v průběhu dvanácti let? 

 Jaký bude rozdíl v tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích v kategoriích 

mladší žáci a senioři bez rozdílu pohlaví za posledních dvanáct let? 

 Jaký bude rozdíl v tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích v kategoriích 

mladší žáci a senioři s rozdílem pohlaví za posledních dvanáct let? 

 Jak se bude lišit tendence všestrannosti u karatistů mužského a ženského pohlaví 

na soutěžích v jednotlivých kategoriích v průběhu dvanácti let? 

 Jaký bude rozdíl v tendenci všestrannosti u karatistů na soutěžích v jednotlivých 

kategoriích s rozdílem pohlaví v průběhu dvanácti let? 
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3 Teoretická část 

3.1 Charakteristika karate a základní pojmy 

Karatedo 

Karatedo lze zásadně charakterizovat jako bojový systém beze 

zbraně. Jeho další základní vlastností je používání končetin - 

paží, nohou a jiných částí těla jednak k provedení odblokování či 

odražení různých druhů útoků směřujících na tělo bránícího se 

jedince, jednak k provedení útoku na vitální body jiného jedince. 

Při realizaci útoku se jako úderových ploch používají u paží 

malíková hrana ruky, prsty, lokty, pěst a dlaň. U nohou to jsou 

koleno, pata, prsty, malíková hrana chodidla a nárt. 

Výcvik technik karatedo se realizuje v ucelených časových 

blocích, trénincích či tréninkových jednotkách. Doba trvání 

bývá přizpůsobena věkové hranici cvičenců, stupni jejich 

technické vyspělosti, případně i tréninkovému období, ve 

kterém je tréninková jednotka pořádána. Při výcviku technik karatedo se využívá 

zpravidla tří hlavních prostředků, a to kata, kihon a kumite (STRNAD, 2008). 

Kata 

Kata můžeme charakterizovat jako přesně stanovenou sestavu obranných a útočných 

technik prováděných v různých postojích do různých směrů s různým načasováním. Ve 

své podstatě každá kata obsahuje řešení řady sebeobranných situací, kde každý pohyb 

má svůj význam (STRNAD, 2008). V kata je možné soupeře vždy kontrolovat. My ho 

vytváříme, nutíme ho dělat to, co chceme my, a to, co bychom nechtěli, aby nám dělal 

skutečný soupeř. V průběhu provádění kata můžeme prostřednictvím fantazie vytvořit 

soupeře odvážného nebo stydlivého, silného nebo slabého, velkého nebo malého, 

rychlého nebo pomalého. Můžeme se také naučit bojovat proti více, navzájem od sebe 

odlišných, soupeřům (SOFIANIDIS, 2003). 

Obrázek 1 - Karatedo ve 

znakovém systému Kandži 

(BENUTZER, 2005) 
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Správnou výukou kata mohou být opticky neviditelné pohyby účinné ve vysoké míře. 

Takto mohou vést např. obranné techniky k těžkým zraněním, když jsou zasaženy určité 

vitální body (Tsubo), které leží na akupunkturních meridiánech. Ostatní pohyby v Kata 

jsou zamýšleny k tomu, aby takové účinky neutralizovaly. Mají nabít nebo uvolnit 

centra energie cvičícího různými koncentračními nebo dechovými metodami. Často 

jsou to ty pohyby, které se zdají z čistě sportovního pohledu neužitečné, a proto 

nenacházejí užití v méně fundovaných liniích Soto. To záleží však na tom, že mnozí 

učitelé linií Soto nejsou schopni jejich smysl vysvětlit, a tak ve vnějších školách 

zakrňují nebo jsou zcela vynechávány, a tím jsou dnes mnohá Kata učitelů vnějších škol 

podle rytmu zrychlovány, zkracovány nebo měněny (LIND, 1996). 

Kumite 

Kumite - střet rukou lze zásadně charakterizovat jako procvičování technik karatedo při 

útoku a obraně s jedním i více partnery, které je postupně realizováno od řízených 

forem tohoto procvičování až k volnému zápasu řízeného sportovními pravidly. Jedná 

se o historicky nejmladší prostředek používaný pro výcvik karatedo (STRNAD, 2008). 

Pro kumite je důležité soustředění, které je nezbytnou součástí bojových umění. Slouží 

k tomu, abychom se vyhnuli zraněním, zabránili protivníkovi získat nad námi vrch 

a abychom získali sílu a dosáhli přesnosti pohybů. Samozřejmě, že se člověk nemůže 

soustředit, honí-li se mu hlavou miliony myšlenek. Proto je důležité si je uspořádat, 

vznikne tak prostor, který umožní větší koncentraci (JOHN, 1996). 

Závody ve sportovním karate jsou divácky atraktivní, protože jsou zde při kumite vidět 

spíše složité techniky, rychle jdoucí za sebou, kopy z otoček nebo ve výskoku, což by 

v praxi vedlo spíše ke zranění karatisty, který by se takovými technikami bránil při 

reálném útoku na ulici, než ke zneškodnění útočníka. Ve sportovním karate je 

hodnocena rychlost provedení techniky a již není brán na zřetel její dopad, zda by byla 

ve skutečném boji tou technikou, která by byla finální a boj rozhodnula. 

Naopak při závodech tradičního karate při kumite nedochází k žádným zbytečným 

pohybům. Oba závodníci stojí v bojovém postoji (kamae) a čekají na drobnou chybu 

jejich protivníka. Z venku působí velmi klidným dojmem, kdy z nich vyzařuje energie 

a napětí, které se v krátkém okamžiku přemění na finální akci. Z této akce by měl jeden 
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závodník vyjít jako vítěz a druhý jako poražený. Jelikož není možná oprava, je to 

maximální přiblížení reálnému boji, a proto zde nejsou žádné výše popisované zbytečné 

pohyby. Jedná se spíše o psychologický a filozofický boj, který se odehrává v každém 

závodníkovi, a záleží na jeho schopnostech a vědění, jak je využít ve svůj prospěch 

(MARÁK, 2006). 

Kihon 

Kihon můžeme charakterizovat jako individuální způsob procvičování technik karatedo 

do vzduchu. Procvičují se techniky kopů, krytů a úderů. Specifikou kihonu je ta 

skutečnost, že se jednotlivé techniky karatedo procvičují ve specifických postojích 

určených k procvičování různých druhů technik. Počet opakování těchto technik, včetně 

přemísťování v postojích, i jejich případné vzájemné kombinace nejsou pevně 

stanoveny tak, jak je tomu u sestav kata, ale v plné míře se zde uplatňuje tvůrčí 

schopnost trenéra. Mnohonásobným opakováním jednotlivých technik, případně i jejich 

kombinací, dochází nejen ke zdokonalování provádění, ale zároveň k posilování 

konkrétních svalových partií, které podporují preciznost a účinnost technik karatedo 

jako celku (STRNAD, 2008). 

Další základní pojmy 

 Dan – mistrovský stupeň (např. 1. až 10. dan - řazeno chronologicky) 

 Kyu – žákovský stupeň (např. 9. až 1. kyu - řazeno chronologicky) 

 Karategi – Karate oblek (kimono) 

 JKA – Japan Karate Association 

 WKF – World Karate Federation 

(ŠTĚPÁN, 2013) 
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3.1.1 Historie karate 

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

dle mnoha historiků Indie a stará Čína. Jako pramáti bojových umění bývá označována 

jóga. Dle nejstaršího spisu Patandžálího Jógasútry, pocházejícího z 1. stolení před naším 

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

Jóga doporučovala, jakým způsobem pomocí tělesných cvičení, očistných technik, 

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

Historici tvrdí, že principy a zásady jógy buď splynuly, nebo v různých podobách 

ovlivnily většinu škol asijských bojových umění (DRAEGER, a další, 1995). 

Pro vznik karate má pravděpodobně zásadní význam příchod legendárního 

buddhistického mnicha Buddhídharmy (japonsky Daruma Taishi) do kláštera Šaolin 

ležícího 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 

převážně odvozeny od pohybu zvířat. Tato tréninková metoda se dále rozvíjela 

a přizpůsobovala, až se stala tím, co dnes známe jako šaolinskou metodu boje (KOLÁŘ, 

a další, 1982). 

Toto bojové umění bylo přeneseno na ostrov Okinawa, kde 

došlo k jeho úpravě do dnešní podoby, a bylo přeneseno 

osobou mistra Gichina Funakoshiho na japonské souostroví. 

O ostrově Okinawa se vědělo poměrně málo až do roku 

1945, kdy byl dějištěm těžkých bojů mezi Japonskem 

a USA. Z historických pramenů víme, že od roku 1629 bylo 

na Okinawě zakázáno nošení zbraní, a tak se vyvinulo 

smrtící bojové umění Okinawa-te. Bylo to sebeobranné 

cvičení beze zbraně. Do té doby nazývané Okinawa-te 

přešlo počátkem 20. století pod jiné znakové značení 

KARATE-DO (cesta prázdné ruky). Cesta zde znamená, že cvičenec se stále učí 

a filosofie harmonie těla i ducha ho vede celým životem. Dalším pokračovatelem 

a osobním žákem mistra Funakoshiho byl pozdější mistr Masatoši Nakajama, který stál 

u zrodu sportovního karate a zasloužil se i o přenos karate do Evropy. Karate, jak jej 

Obrázek 2 - Gichin Funakoshi 

(JKA, 2013) 
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známe dnes, zaznamenalo mnoho úprav od svého historického vzniku. Cvičí se 

nejrozšířeněji ve své závodní formě (POKORNÝ, 2006). 

3.1.2 Filozofie a etika karate 

Karate má filozofický základ, který rozvíjí tělesné a duševní kvality člověka. 

V západním světě je však rozšířeno především jako sport a sebeobrana. Bezpochyby 

však má blahodárný vliv na zdraví a duševní pohodu člověka. Správný přístup k výuce 

přinese jednici časem techniku umění a umění filozofů - tedy způsob života. To vše 

vede k sebeovládání a tím i k sebepoznání. Tato stránka karatedo se ovšem nedá popsat. 

Jediný způsob, jak se k tomuto poznání přiblížit, je neustálá a nikdy nekončící výuka. 

Není třeba si určovat konečné cíle, neexistují a v konečném důsledku se stávají 

omezujícím faktorem. To, co má smysl, je samotná cesta (do) - proces, kdy se snažíme 

na sobě pracovat a zdokonalovat se. V dnešním uspěchaném světě se tato skutečnost 

zanedbává. Ztrácí se tím možnost karate opravdu pochopit a po mnoha letech výcviku 

se alespoň přiblížit k filozofickému základu, který obsahuje (SOFIANIDIS, 2003). 

V karate je třeba se zabývat etikou z více důvodů. Nejdůležitější z nich je ten, že karate 

na určité úrovni je bojová technika, vlastně zbraň. A kdo má v ruce zbraň, musí si 

rozmyslet a důkladně zvážit, kdy a jak ji může použít. Etika - jednoduše řečeno - je 

pojem nadřazený pravidlům definujícím dobro a zlo, mravné a nemravné, čestné 

a nečestné, odvážné a zbabělé a podobně. Je třeba říci, že většina základní etiky je, 

přirozeně, společná všem sportovcům, všem občanům, všem lidem, nejen karatistům. 

Etika nám vlastně umožňuje přežít a fungovat jako společenství. Až na pevné stavbě 

všelidské etiky, podmíněné historicky a možná i biologicky, přibývají, vrství se etická 

pravidla platná speciálně pro toho, kdo cvičí bojové umění, a zvláště pro karate (ŠEBEJ, 

1995). 
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3.1.3 Školy a styly karate 

 

Obrázek 3 - Školy a styly karate 

Popsat všechny školy a styly karatedo se zdá být prakticky nemožné. Již samotný 

základní vývoj tohoto bojového umění na Okinawě probíhal prakticky po dobu téměř 

100 let v absolutním utajení (STRNAD, 2008). 

Styl Shotokan je rozpoznatelný svými přímočarými údery, bloky a kopy z nízkých 

postojů. Nade vše klade důraz na správný postoj, správnou polohu kloubů a formalitu 

základních technik. Od experta Shotokanu se očekává, že bude provádět přesně 

definované základní techniky, a to i za nepříznivých podmínek. V Shotokanu není místo 

pro nedbalost. Základní techniky jsou definovány do posledního detailu a jejich 

správnému provádění je přiřazena nejvyšší priorita. Pohled Shotokanu je takový, že 

čistota techniky je nejdůležitější. Myšlenka spočívá v tom, že jedna elegantní technika 

dokáže rychle a efektivně vyřídit protivníka. Taková schopnost je klíčová zejména 

v situaci boje s více soupeři, kdy nemusí být čas udeřit více než jeden úder na každého 

protivníka. Proto je v Shotokan karate každá technika rozvíjena do maxima na úkor 

učení složitějších způsobů obrany. Později, po letech tréninku, je možné 

komplikovanější techniky odhalovat v kata. 
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Při útoku se snaží expert Shotokanu zasáhnout přímými údery a kopy a podmést kotníky 

ustupujícího oponenta, aby ho tak vyvedl z rovnováhy. Při obraně bojovník Shotokanu 

neustupuje. Může se odsunout krok stranou, aby se vyhnul útočníkovi, ale 

nejpoužívanější obranou je zaujmutí hlubokého postoje, blok dostatečně silný, aby 

poškodil útočící končetinu a následný útok tvrdým úderem. Přesto, že styl je 

jednoduchý, čitelný a postrádající širokou škálu pohybů, je těchto pár technik zvládnuto 

na tak vysoké úrovni, že se stávají extrémně účinnými zbraněmi. 

Od expertů Shotokan karate je vyžadováno studium mezi 15 a 26 různými kata 

v závislosti na tom, pod kterou větví Shotokanu studují.  

Existují dvě hlavní větve Shotokan karate: JKA a Shotokai (POKORNÝ, 2006). Gichin 

Funakoshi vzhledem ke svému vysokému věku v roce 1948 pověřil výukou karate 

svého nejlepšího žáka, Shigeru Egami, který respektoval vůli mistra a vyučoval styl 

věrný podobě svého učitele, včetně zákazu závodního karate. Tento styl později převzal 

název Shotokai. Jako protiklad tohoto směru byla založena v roce 1949 Japan Karate 

Association (JKA) pod vedením mladších žáků Gichina Funakoshiho – Isao Obatou, 

Hidetaka Nishiyamoua Masatoshi Nakayamou, kteří se hlásili ke stylu Shotokan. Za 

svůj vlastní cíl si vytkli vytvořit závodní systém karate (STRNAD, 2008). 

3.1.4 Sdružení sportovních klubů 

Česká unie bojových umění sdružuje národní svazy provozující bojová umění a sporty. 

Je velmi silným členem Českého svazu tělesné výchovy. Propaguje, provozuje a šíří 

bojová umění a sporty již více než 14 let. V současné době sdružuje celkem 22 

sportovních svazů či organizací na poli bojových umění a bojových a silových sportů, 

které pravidelně pořádají sportovní soutěže, ale i semináře, školení, kurzy apod. 

V neposlední řadě pracuje pravidelně a profesionálně s mládeží, pro což využívá 

nejlepší dostupné lektory, a to jak domácí, tak i zahraniční specialisty nejrůznějších 

oborů a odvětví, střelby, sebeobrany, fyzické a psychické přípravy apod. 

Česká unie bojových umění je čtvrtou největší sportovní organizací v naší zemi. Počet 

členů čítá více jak 42 000 aktivních sportovců a celkový počet členů, vzhledem k tomu, 

že v některých bojových uměních neexistují sportovní soutěže, je ještě vyšší. 
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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, že 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 

životní styl a zlepšování kondice vůbec. 

Nicméně stejně silnou součástí práce trenérů a lektorů v České unii bojových umění je 

i formování osobností členů sportovních oddílů, klubů a svazů, protože bojová umění 

jsou specifická právě i velmi dominantním zaměřením na psychiku jednotlivce a skupin.  

V České unii bojových umění jsou dnes sdruženy tyto subjekty a v nich jsou 

provozována tato bojová umění a sporty (tučně a červeně zvýrazněný subjekt je zdrojem 

výsledků ze soutěží, analyzovaných ve výzkumné části): 

Přímí členové: 

 ČESKÝ SVAZ KARATE 

sportovní karate – člen World Karate Federation 

 ČESKÝ SVAZ FULL CONTACTU 

kickbox (fullcontact, semicontact, lightcontact), aerokick, sanda, wushu, formy 

 ČESKÝ SVAZ TAEKWONDO WTF 

taekwondowtf – člen WorldTaekwondoFederation – olympijský sport 

 SHI KON BUDO KAI 

karate stylu wadoryu, aikido, shaolinkempo, taichi, jodo, iaido 

 ČESKÝ SVAZ KARATE GOJU RYU 

karate stylu gojuryu 

 ČESKÝ SVAZ KARATE JKA 

karate stylu shotokan – člen Japan Karate Association 

 ČESKÁ ASOCIACE TRADIČNÍHO KARATE 

tradiční karate 

 ČESKÝ SVAZ SEBEOBRANY 

sebeobrana 
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 ČESKÁ SPORTOVNÍ AKADEMIE 

školení trenérů, lektorů apod. 

 ČESKÁ FEDERACE TRADIČNÍHO KARATE FUDOKAN 

karate stylu fudokanshotokan 

Přidružení členové: 

 ČESKÝ SVAZ SHITO RYU 

karate stylu shitoryu 

 ČESKÝ SVAZ WA-TE JITSU DÓ A BOJOVÝCH UMĚNÍ 

bojové umění Wa-tejitsu, karate, formy, kobudó, taichi, člen International Sport 

KickboxingAssociation 

 ČESKÁ FEDERACE KENDÓ 

kendó 

 ČESKÝ SVAZ SUMÓ 

sumó 

 ČESKÁ ASOCIACE SHORIN RYU KARATE 

karate stylu shorinryu 

 ASOCIACE KARATE MASUTATSU OYAMA 

karate stylu kyokushinkai 

 ČESKÁ FEDERACE OKINAWSKÉHO KARATE 

okinawské karate 

 ČESKÝ SVAZ SAMBO 

sambo, combat sambo, MMA fights (MixedMartialArts) 

 FUNAKOSHI SHOTOKAN KARATE ASOCIACE 

karate stylu shotokan 

 ČESKÁ ASOSIACE BUDO KARATE  

Budo Karate 

 ČESKÁ FEDERACE WUSHU 

 ČESKÝ SVAZ MMA 

(ČUBU, 2015) 
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3.2 Stručný přehled soutěžního řádu JKA ČR 

Základní ustanovení 

a) Vyplývají ze schválených stanov. 

b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří 

jsou registrováni v JKA, pokud není pro danou soutěž stanoveno jinak. 

Všeobecná a technická ustanovení 

Soutěžní řád JKA je závazný pro všechny začleněné orgány ve smyslu schválených 

stanov pro soutěže řízené JKA. Soutěže JKA ČR se řídí pravidly JKA World. 

Soutěže JKA se organizují v těchto disciplínách: 

a) jednotlivci kumite 

b) jednotlivci kata 

c) družstva kata 

d) liga družstev kumite + kata 

Soutěže JKA ČR: 

a) Krajské přebory JKA ČR 

b) Národní poháry JKA ČR 

c) Mistrovství republiky JKA ČR 

d) Česká národní liga karate JKA ČR 

e) Mistrovství republiky kategorie Masters (ženy nad 35 let, muži nad 40 let) 

Národní poháry a Krajské přebory JKA ČR jsou postupovými soutěžemi na mistrovství 

republiky JKA ČR. Národní poháry se pořádají 2x až 3x ročně, dle tohoto soutěžního 

řádu ve všech kategoriích systémem na dvě porážky, Mistrovství republiky probíhá 

systémem na jednu porážku. Krajské přebory se konají 1 x ročně, dle uvedeného 

soutěžního řádu ve všech kategoriích. Krajské přebory lze pořádat jak na jednu, tak na 

dvě porážky. Národní poháry probíhají v termínech stanovených soutěžním kalendářem. 

Krajské přebory se musí uskutečnit do 30. 6. běžného roku a výsledkové listiny 

pořadatelé odešlou do dvou dnů k rukám tajemníka komise soutěží JKA ČR. 

Pro soutěže uvedené v bodech: b), c), d), e) platí, že účastníci hradí startovné. 

U Krajských přeborů JKA ČR určuje povinnost a výši platby startovného Krajský svaz. 
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Postupový klíč na MR v soutěži jednotlivců: 

Patnáct nejlepších účastníků série národních pohárů a krajských přeborů. 

 Jedno postupové místo je k dispozici trenérovi reprezentace, který může na MR 

nominovat jednoho závodníka v každé kategorii. 

 Vítěz MČR z předcházejícího roku je nominován přímo na MČR, ale jen pokud 

soutěží ve stejné kategorii, v jaké toto vítězství získal. Nasazen bude na 9. pozici 

nebo dle získaných bodů v aktuálním roce. 

 Soutěže v kategorii Masters se může zúčastnit každý přihlášený soutěžící u žen 

nad 35 a u mužů nad 40 let bez předchozí nominace. 

Postupový klíč na mistrovství republiky (MR) v soutěži kata tým: 

Na MR v soutěži kata tým v příslušné věkové kategorii startují týmy na základě 

přihlášení do soutěže bez předchozí nominace. V kategorii Masters jsou povolena 

smíšená družstva. 

Systém hodnocení na národních pohárech (NP) a krajských přeborech (KP) JKA 

ČR: 

Na NP bude bodováno vždy prvních osm závodníků. Na KP bude bodováno 1. – 4. 

místo. Systém hodnocení na NP a KP JKA ČR je stanoven článkem tohoto soutěžního 

řádu, který bude zpracováván do výsledkové listiny z NP a KP, na jejichž základě bude 

provedeno celkové pořadí úspěšnosti v každé kategorii. 

Výsledkové listiny: 

Pro všechny soutěže platí, že nejpozději do 24 hodin budou výsledkové listiny 

a prezenční listiny zaslány k rukám tajemníka komise soutěží JKA ČR (zodpovídá 

pracovník pověřený členem komise soutěží JKA ČR prací na PC). 

Věkové kategorie 

Soutěže JKA probíhají v těchto věkových kategoriích, kromě České národní ligy karate 

JKA smíšených družstev, která má jiné věkové rozvržení: 
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a) mini žáci 7 - 9 let kata, jiu-ippon-kumite, od 8 účastníků jiu-kumite 

b) mladší žáci 10 - 11 let kata, jiu-ipponkumite, od 16 účastník jiu-kumite 

c) mini žákyně 7 - 9 let kata, jiu-ippon-kumite, od 8 účastníků jiu-kumite 

d) mladší žákyně 10 - 11 let kata, jiu-ipponkumite, od 16 účastník jiu-kumite 

e) starší žáci 12 - 13 let kata, jiu-kumite 

f) starší žákyně 12 - 13 let kata, jiu-kumite 

g) mladší dorostenci 14 - 15 let kata, jiu-kumite 

h) mladší dorostenky 14 - 15 let kata, jiu-kumite 

i) starší dorostenci 16 - 17 let kata, jiu-kumite 

j) starší dorostenky 16 - 17 let kata, jiu-kumite 

k) junioři 16 - 20 let kata, jiu-kumite 

l) juniorky 16 - 20 let kata, jiu-kumite 

m) muži nad 18 let kata, jiu-kumite 

n) ženy nad 18 let kata, jiu-kumite 

o) masters ženy nad 35 let kata, jiu-ippon-kumite, jiu-kumite 

p) masters muži nad 40 let kata, jiu-ippon-kumite, jiu-kumite 
 

Soutěž kata tým je organizována takto: v kategorii mini žáci/ žákyně, ml. žáci/ žákyně, 

st. žáci/ žákyně, jsou povolena smíšená družstva jak u chlapců (př. 2 chlapci + 1 dívka), 

tak i u dívek (př. 2 dívky + 1 chlapec). V kategorii dorostenci/ dorostenky, junioři/ 

juniorky, senioři/ seniorky nejsou povolena smíšená družstva. V kategorii Masters jsou 

povolena smíšená družstva. Na jedné soutěži může v příslušné věkové kategorii 

soutěžící startovat pouze v jednom týmu. V průběhu roku jsou na soutěžích (NP a MR) 

změny sestav v týmu povoleny. Smíšená družstva lze tvořit pouze ze soutěžících stejné 

věkové kategorie. Pokud závodník soutěží v družstvu za jiný než domovský klub, musí 

mít v průkazu karate zaznamenáno hostování v tomto klubu. 

Přechod do vyšší kategorie: 

Den 1. 11. každého roku je rozhodné pro nasazení soutěžících do jednotlivých kategorií. 

Dvojí start: 

 Soutěžícím v žákovských kategoriích a v kategorii mladší dorostenci/ky není 

povolen "dvojí start". 

 Soutěžícím v kategoriích starší dorostenci/ky, junior/ky, senior/ky je umožněn 

tzv. "dvojí start", což je forma startu ve dvou věkových kategoriích z důvodu 

věkového rozpětí dorosteneckých kategorií: 16 – 17 let, juniorské kategorie:  
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16 – 20 let a seniorské kategorie: od 18 let. Varianta 1. starší dorost – junior, 

varianta 2. junior – senior. 

 Povolení pro dvojí start je možno získat na základě souhlasu komise soutěží 

příslušného svazového orgánu a souhlasu kompetentní zdravotnické složky. Je 

platné po dobu jedné sezóny. 

 Dvojí start bude zaznamenán v průkazu JKA, potvrzen razítkem. 

Hmotnostní kategorie 

Všechny soutěže kumite se konají bez rozdílu hmotnosti (BRH). 

Pravidla soutěží 

 V soutěžích platí pravidla JKA World pro kata i kumite. 

 Rozhodcovské zabezpečení je dáno pokyny, které vydává komise rozhodčích. 

 Závodníci, trenéři, funkcionáři oddílů a rozhodčí jsou povinni v průběhu celé 

soutěže dodržovat pravidla a zásady předepsané soutěžními pravidly JKA 

a propozicemi soutěže a chovat se v duchu etiky karate. 

Soutěžní systémy 

KATA JEDNOTLIVCI: 

Eliminace: 

 Bude rozhodováno praporkovým způsobem do počtu 8 účastníků. 

Semifinále: 

 Bude rozhodováno bodovým hodnocením do počtu 4 účastníků. 

 Do semifinále musí být účastníci nalosováni. 

Finále: 

 Bude rozhodováno bodovým hodnocením. 

 Do finále nastupují účastníci v obráceném pořadí dle umístění v semifinále. 
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Mini žáci a žákyně 

 eliminace: rozhodčí na zápasišti nalosuje povinnou kata z řady Heian 1 – 3 

 semifinále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 – 5 

 finále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 – 5, odlišnou od 

té, kterou předvedl v semifinále 

Mladší žáci a žákyně 

 eliminace: rozhodčí na zápasišti nalosuje povinnou kata z řady Heian 1 – 3 

 semifinále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 – 5 

 finále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 – 5, Tekki 1, 

BassaiDai, Jion odlišnou od té, kterou předvedl v semifinále 

Starší žáci a žákyně 

 eliminance: rozhodčí na zápasišti nalosuje povinnou kata z řady Heian 1 – 5 

 semifinále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 – 5, Tekki 1 

 finále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 – 5, Tekki 1, 

odlišnou od té, kterou předvedl v semifinále, nebo kata BassaiDai, KankuDai, 

Jion, Empi, Jitte, Gankaku 

Dorostenci a dorostenky 

 eliminace: rozhodčí na zápasišti nalosuje povinnou kata z řady Heian 1 – 5 

 semifinále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 – 5, Tekki 1 

 finále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 – 5, 

Tekki 1 odlišnou od té, kterou předvedl v semifinále, nebo kata BassaiDai, 

KankuDai, Jion, Empi, Hangetsu, Jitte, Gankaku 

Junioři, juniorky, muži, ženy a Masters 

 eliminace: do počtu 16 soutěžících nalosuje rozhodčí na zápasišti povinnou kata 

z řady Heian 2 – 5, Tekki 1 

 eliminace: do počtu 8 soutěžících nalosuje rozhodčí na zápasišti povinnou kata 

z řady BassaiDai, KankuDai, Jion, Empi 
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 semifinále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady BassaiDai, 

KankuDai, Jion, Empi 

 finále: každý soutěžící předvede volitelnou kata odlišnou od té, kterou předvedl 

v semifinále, mimo Heian 1 – 5, Tekki 1 

KATA DRUŽSTEV: 

Eliminace: 

 Bude rozhodováno bodovým hodnocením do počtu 4 účastníků. 

Finále: 

 Do finále postupují družstva s nejvyšším bodovým ziskem. Bude rozhodováno 

bodovým hodnocením. 

Všechny věkové kategorie 

 eliminace: každé družstvo předvede volitelnou kata dle vlastního výběru 

 finále: každé družstvo předvede volitelnou kata dle vlastního výběru odlišnou od 

té, kterou předvedlo v eliminaci 

 pouze v kategorii mini žáků a mini žákyň jsou povoleny jiné verbální projevy 

než nahlášení názvu KATA 

KUMITE JEDNOTLIVCI: 

Mini žáci a žákyně 

Forma: Jiu-ippon-kumite 

 Provádí se útoky: Jodan-oi-cuki, Chudan-oi-cuki, Chudan-mae-geri, každá 

jedenkrát. Útoky se provádějí pravými končetinami, v případě nerozhodného 

výsledku levými končetinami. 

 Útok je proveden pouze jednou. 

 Rozhodčím určený útočník zaútočí ohlášenou technikou, obránce provede kryt 

s následným protiútokem. 
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 Po každém provedeném útoku se úloha útočníka a obránce mění, z obránce se 

stává útočník, který útočí stejnou technikou jako předtím jeho soupeř, z útočníka 

se stává obránce. 

 Po ukončení zápasu zaujmou soutěžící výchozí postavení. 

Od 8 závodníků: Jiu-kumite, Ipponshobu 

 Doba trvání zápasu: 90 sekund 

Mladší žáci a žákyně 

Forma: Jiu-ippon-kumite 

 Provádí se útoky: Jodan-oi-cuki, Chudan-oi-cuki, Chudan-mae-geri, každá 

jedenkrát. Útoky se provádějí pravými končetinami, v případě nerozhodného 

výsledku levými končetinami. 

 Útok je proveden pouze jednou. 

 Rozhodčím určený útočník zaútočí ohlášenou technikou, obránce provede kryt 

s následným protiútokem. 

 Po každém provedeném útoku se úloha útočníka a obránce mění, z obránce se 

stává útočník, který útočí stejnou technikou, jako předtím jeho soupeř, 

z útočníka se stává obránce. 

 Po ukončení zápasu zaujmou soutěžící výchozí postavení. 

Od 16 závodníků: Jiu-kumite 

 Doba trvání zápasu: 90 sekund 

Masters 

Forma 1: Jiu-ippon-kumite 

 Provádí se útoky: Jodan-oi-cuki, Chudan-oi-cuki, Chudan-mae-geri, každá 

jedenkrát. 

 Útok je proveden pouze jednou. 
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 Rozhodčím určený útočník zaútočí ohlášenou technikou, obránce provede kryt 

s následným protiútokem. 

 Po každém provedeném útoku se úloha útočníka a obránce mění, z obránce se 

stává útočník, který útočí stejnou technikou jako předtím jeho soupeř, z útočníka 

se stává obránce. 

 Po ukončení zápasu zaujmou soutěžící výchozí postavení. 

 Je povolen kontrolovaný kontakt Chudan. 

Forma 2: Jiu-kumite, Ipponshobu 

 Doba trvání zápasu: 2 minuty 

V této kategorii mají soutěžící možnost zúčastnit se pouze jedné ze dvou uvedených 

forem kumite. Tyto formy jsou po celou soutěže neměnné, tzn. že se zvolená forma 

praktikuje v základních kolech, semifinále i finále. 

Ostatní věkové kategorie 

Základní kola + semifinále: Jiu-kumite, Ipponshobu 

 Doba trvání zápasu: 2 minuty 

Finále všech žákovských, dorosteneckých kategorií a juniorek: Jiu-kumite, 

Sanbonshobu. 

 Doba trvání zápasu: 2 minuty 

Finále junioři a ženy: Jiu-kumite, Sanbonshobu 

 Doba trvání zápasu: 3 minuty 

Finále muži: Jiu-kumite, Sanbonshobu 

 Doba trvání zápasu: 5 minut 

SaiShiai je u všech kategorií zrušen 

SaiSaiShiai u všech kategorií (vše se převádí z prvního zápasu) 
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 Doba trvání zápasu: 90 sekund 

 Náhlá „smrt“ (první udělený půl bod = konec zápasu) 

Pro formy řízeného kumite platí zásady dle pravidel JKA Worlda standardizace forem 

forem kata a kumite, které vydává Český svaz karate JKA. Standardizace bude 

vysvětlena na školení instruktorů, zkušebních komisařů a trenérů Českého svazu karate 

JKA pro stávající rok. 

V řízených formách kumite po třetím napomínání keikoku je závodník diskvalifikován 

(hansoku). 

V řízených formách kumite bude po prvním zápase rozhodnuto (nebude rozhodnutí 

hikiwake). 

Kontakt v řízených formách kumite u kategorie žáků není povolen. Bodovaná 

vzdálenost v jiu-kumite u kategorie žáků a mladšího dorostu je 5 – 0 cm při útocích na 

džódan od bodovaných (zásahových) ploch. 

Bodovací systém 

KATA, KUMITE 

Bodovací stupnice: 
NÁRODNÍ POHÁRY, MR 

1. místo – 18 bodů 

2. místo – 16 bodů 

3. místo – 14 bodů 

4. místo – 12 bodů 

5. místo – 10 bodů 

6. místo – 8 bodů 

7. místo – 6 bodů 

8. místo – 4 body 

9. – 16. místo při více jak 32 závodnících bude bodováno1 bodem 

 

KATA, KUMITE 

Bodovací stupnice: 
KRAJSKÉ PŘEBORY 

1. místo – 6 bodů 

2. místo – 4 body 

3. místo – 2 body 

4. místo – 1 body 

 

 Na Národních pohárech a Krajských přeborech pořádaných na 2 porážky 

v soutěži kata i kumite soutěžící obsadí 1. – 4. místo, poražení semifinalisté 

v kumite se dle soutěžního „pavouka“ utkají o možnost bojovat o 2. místo 
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s poraženým finalistou, na 5. – 8. místě v kumite budou soutěžící seřazeni podle 

umístění svých přemožitelů. 

 Na MČR poražení semifinalisté v soutěži kumite obsadí oba 3. místo, v kata 

obsadí soutěžící 1. – 4. místo. 

 Na soutěžích JKA ČR bude udělena kombinace (kata + kumite) závodníkovi, 

který dosáhne nejnižší součet umístění v obou disciplínách (pouze 1. – 3. místo). 

V případě rovnosti dvou závodníků při umístění 2. + 2. a 1. + 3. (3. + 1.) získá 

kombinaci závodník, který dosáhl v jedné z disciplín 1. místo (tzn. závodník 

s umístěním 1. + 3., popř. 3. + 1.). V případě, že dojde k rovnosti dvou 

závodníků při umístění 1. + 3. a 3. + 1., kombinace nebude udělena. 

Systém losování 

 Na Krajských přeborech, Národních pohárech i na Mistrovství republiky JKA 

ČR bude losování probíhat pomocí počítačového programu, v případě poruchy 

ručně. 

 Národní poháry JKA ČR - systém losování bude nastaven tak, aby se v 1. zápase 

nestřetli soutěžící ze stejného klubu. V případě, že toto nebude možné (z důvodu 

vysokého počtu soutěžících z jednoho klubu), mohou se dva soutěžící z jednoho 

klubu v prvním kole střetnout. Toto pravidlo platí pro kata i kumite. 

 Mistrovství republiky JKA ČR - je specifická soutěž, a proto zde ustanovení 

týkající se Národních pohárů o losování do 1. zápasu neplatí. Na této soutěži 

proběhne losování pomocí počítačového programu s nasazením nejlepších 

8 závodníků dle získaných bodů na národních pohárech a krajských přeborech, 

v případě poruchy ručně, nezávisle na klubové příslušnosti (PATÍK, 2015). 

3.3 Stručný přehled pravidel a směrnic turnaje 

Tato pravidla a směrnice se stanovují za účelem zajištění spravedlivého a hladkého 

průběhu všech turnajů. 

Všichni účastníci jsou povinni jednat v souladu s nejvyššími zásadami slušného chování 

v duchu Karatedo a usilovat o zachování co největšího respektu a úcty k ostatním 

účastníkům. Závodník musí být oblečen v čistě bílém karate-gi (kimono). Jednotlivý 

zápas či utkání trvá celkem 2 minuty. Na mistrovstvích světa a národních šampionátech 
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trvá finální zápas v Kumite v kategorii dospělých mužů 5 minut. Pořádající organizace 

má však právo určit jinou dobu trvání zápasu. 

Soutěže, na něž se směrnice vztahují 

Tato pravidla a směrnice platí pro následující soutěže JKA.: 

a) Mistrovství světa, japonské celostátní šampionáty a národní šampionáty 

pořádané centrálou JKA v hlavním městě Japonska Tokyu. 

b) Krajské turnaje a šampionáty pořádané krajskými centrálami JKA. 

c) Oblastní turnaje a šampionáty pořádané oblastními centrálami JKA. 

d) Místní turnaje pořádané místními Dojo JKA. 

Turnaje ve všech zemích se musí řídit pravidly stanovenými v tomto dokumentu. 

Vzhled zápasiště 

Plochu zápasiště tvoří čtverec o straně 8 metrů vyznačený čárou o šířce 4-5 centimetrů. 

Vnější okraj této čáry má délku 8 metrů. Pokud se používají žíněnky, může se okraj 

vyznačit žíněnkami jiné barvy. 

Při zápase nebo utkání v Kumite je výchozí pozice závodníků na středové čáře, která je 

vyznačena dvěma paralelními čarami dlouhými 1 metr, jež jsou vyznačeny ve 

vzdálenosti 3 metry od sebe. Obecně platí, že při pohledu do přední části neboli Shomen 

je pravá čára červená a levá čára bílá. 

Při zápasu nebo utkání v Kata vylučovacím způsobem na praporky jsou startovní čáry 

závodníků umístěny ve vzdálenosti 2 metry od zadní čáry a 3 metry od sebe. Tyto čáry 

mají tvar krátkého obráceného písmene T. Vodorovná čára má délku 70 centimetrů 

a svislá čára délku 35 centimetrů. Při zápasu nebo utkání v Kata na body jsou startovní 

čáry ve tvaru obráceného písmene T umístěny 2 metry směrem vzad od středu zápasiště. 

Z bezpečnostních důvodů nesmí být zápasiště vyvýšeno nad podlahu o více než 1 metr, 

okolo celého zápasiště musí být bezpečnostní zóna o šířce 2 metry. 

Povrch zápasiště musí být rovný a hladký. Povrch může být ze dřeva, pryskyřice, 

uretanových žíněnek nebo žíněnek tatami. 
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Pozici hlavního rozhodčího označuje čára ve vzdálenosti 1,5 metru směrem vzad od 

středu zápasiště. 

 

Obrázek 4 - Vzhled zápasiště 

(JapanKarateAssociation, 1997) 
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3.3.1 Soutěže v kumite 

Definice soutěže v kumite 

Při soutěži v Kumite vstoupí do zápasiště dva závodníci, kteří se ve vymezeném čase 

snaží dosáhnout vítězství prováděním různých technik vzájemně proti sobě. Používají se 

dva odlišné způsoby bodování: 

a) Zápas na 1 bod neboli IpponShobu: Vítězem se stává ten závodník, který ve 

vymezeném čase první získá 1 celý bod nebo 2 půl body. 

b) Zápas na 3 body neboli SanbonShobu: Vítězem se stává ten závodník, který ve 

vymezeném čase první získá 2 celé body. 

Při soutěži nebo zápase musí být všechny techniky, např. údery, kopy a seky prováděny 

kontrolovaně. Aby mohly být techniky účinné, musí být vzdálenost potřebná 

k provedení techniky dostatečně krátká. Nesmí dojít k jakékoli újmě soupeře. Lehký 

dotyk zásahové plochy je povolen. 

Definice a kritéria bodování 

Zásahové plochy se definují takto: 

a) oblast hlavy a krku neboli Jodan 

b) oblast břicha, boků a zad neboli Chudan 

Bodování se uděluje podle následujících kritérií: 

a) správné provedení a síla použité techniky 

b) správná vzdálenost a načasování 

c) správné držení těla a správné rozpoložení mysli 

d) soustředěná mysl a duch 

e) umístění na správnou zásahovou plochu 

Pokud jsou při provedení úderu, kopu nebo seku splněna všechna výše uvedená kritéria, 

uděluje se 1 bod neboli Ippon. 

V následujících případech může být udělen 1 bod neboli Ippon i tehdy, když některá 

z výše uvedených kritérií splněna nejsou: 
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a) závodník se úspěšně vyhne útoku při současném efektivním provedení 

protiútoku neboli Deai 

b) závodník vychýlí soupeře z rovnováhy a následně provede efektivní útok 

c) závodník předvede sérii po sobě jdoucích útoků, z nichž každý je umístěn na 

zásahovou plochu 

d) soupeř se nijak nebrání 

Za techniku, jež je správně provedena, ale nestačí na získání 1 bodu neboli Ippon, se 

uděluje půl bodu neboli Waza-Ari. 

Za 2 půl body se uděluje 1 bod neboli Ippon. 

Provedení techniky oběma soupeři ve stejném okamžiku a s podobnou intenzitou se 

označuje jako Aiuchi. V takovém případě se útoky navzájem vyruší a nedojde k udělení 

bodu. 

Kritéria pro určení konečného výsledku zápasu 

Pokud ve stanoveném čase žádný ze závodníků nezíská plný bod, vyjádří každý 

z rozhodčích své rozhodnutí o výsledku zápasu nebo soutěže. Konečný výsledek zápasu 

nebo soutěže záleží na společném rozhodnutí všech rozhodčích. Hlavní rozhodčí poté 

vydá rozhodnutí o konečném výsledku zápasu nebo soutěže. 

Pokud se oba soupeři zraní nebo z jakéhokoli jiného důvodu nemohou v zápase 

pokračovat, vyjádří všichni rozhodčí své rozhodnutí o konečném výsledku zápasu nebo 

soutěže. Hlavní rozhodčí poté rozhodne o konečném výsledku zápasu nebo soutěže. 

O konečném výsledku zápasu pomohou rozhodnout následující kritéria: 

Primární kritéria pro rozhodování 

a) zda byly uděleny nějaké body 

Sekundární kritéria pro rozhodování 

b) zda byla udělena varování neboli HansokuChui 

c) zda byla udělena varování z důvodu úniku ze zápasiště neboli JogaiChui 

d) zda byla udělena varování z důvodu sebeohrožování neboli MubobiChui 
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Terciární kritéria pro rozhodování 

e) zda jeden ze závodníků v zápase dominoval více než druhý 

f) dovednost a síla při provedení technik 

g) bojovný duch a snaha, kterou závodník prokázal; zda bylo uděleno varování 

s trestem neboli Keikoku 

h) správné rozpoložení mysli závodníka 

i) počet útoků provedených závodníkem ve srovnání s jeho soupeřem 

Rozhodčí musí brát zřetel na všechna tato kritéria, pokud závodníkovi, který získal půl 

bodu neboli Waza-Ari, byla zároveň udělena dvě a více varování různého typu. 

Opakovaný zápas (Sai-Shiai) a Druhý opakovaný zápas (Sai-Sai-Shiai) 

Pokud nelze učinit rozhodnutí o konečném výsledku zápasu nebo soutěže, je vyhlášena 

remíza neboli Hikiwake. Před zahájením turnaje učiní pořádající organizace rozhodnutí 

o tom, zda se v případě druhého opakovaného zápasu vyhlásí zápas typu „náhlá smrt”. 

V případě remízy následuje další zápas. Tento opakovaný zápas se označuje jako Sai-

Shiai. V případě, že opakovaný zápas skončí remízou, následuje druhý opakovaný 

zápas, který se označuje jako Sai-Sai-Shiai. Hlavní rozhodčí může jako druhý 

opakovaný zápas vyhlásit zápas typu „náhlá smrt”, kdy je vítězem vyhlášen ten 

závodník, který jako první získá bod. 

Po druhém opakovaném zápase musí rozhodčí vyhlásit vítěze. 

Na mistrovstvích světa a národních šampionátech se může ve finále dané soutěže konat 

tolik opakovaných zápasů, kolik je potřeba k určení vítěze. 

Kritéria pro diskvalifikaci závodníka (Hansoku) 

Následující prvky jsou zakázány: 

a) přehnaný kontakt, útok mimo zásahovou plochu, „divoké“ máchání rukama 

b) zamýšlené nebo uskutečněné použití techniky s nebezpečnými hody 

c) sevření soupeře, přidržování nebo zdržování neútočením 
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d) provokativní vyjadřování nebo chování, slovní napadání soupeře, 

neuposlechnutí pokynů rozhodčího 

e) pokračování v útoku po vyhlášení zastavení zápasu (Yame) nebo úniku ze 

zápasiště (Jogai) 

f) útok hlavou - zamýšlený či uskutečněný 

g) bodnutí nataženými prsty do očí neboli Nukite 

h) úmyslné útoky vedené na oblast genitálií nebo klouby 

V případech vyjmenovaných výše se rozhoduje takto: 

a) Dojde-li k použití zakázaného prvku, který však není natolik vážný, aby 

způsobil soupeři zranění nebo újmu, je uděleno upozornění neboli Keikoku. 

Samotné upozornění ještě nemá vliv na rozhodování rozhodčích o vítězi, avšak 

dojde-li ve stejném zápase k udělení druhého upozornění, které se označuje jako 

varování neboli HansokuChui, může dojít k diskvalifikaci (Hansoku) útočníka 

a vítězem poté může být vyhlášen jeho soupeř. 

b) Pokud je zakázaný prvek závažný a je proveden se zřejmým zlým úmyslem 

nebo dojde k vážnému zranění soupeře, může být útočníkovi uděleno varování 

(HansokuChui) nebo je diskvalifikován (Hansoku) a vítězem je vyhlášen soupeř. 

Závodník, kterému je během turnaje dvakrát udělena diskvalifikace neboli Hansoku, se 

nesmí nadále účastnit soutěže jednotlivců ani družstev v Kumite. Smí se však zúčastnit 

soutěží v Kata. Závodník, který obdržel první diskvalifikaci neboli Hansoku, si musí 

paži jedné ruky označit páskou červené barvy. 

Když hlavní rozhodčí udělí Hansoku, zaznamená to zapisovatel do zvláštního 

dokumentu, který je předán vrchnímu rozhodčímu turnaje. 

Únik ze zápasiště (Jogai) 

Dotkne-li se závodník jakoukoli částí těla země mimo vymezenou plochu zápasiště, je 

uděleno upozornění na únik ze zápasiště neboli JogaiKeikoku. Pokud se únik opakuje 

podruhé, je uděleno varování za únik ze zápasiště neboli JogaiChui. Při třetím 

opakování je dotyčný závodník diskvalifikován za únik ze zápasiště neboli 
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JogaiHansoku a vítězem je vyhlášen jeho soupeř. Pokud závodník bodoval před 

vystoupením ze zápasiště, je bodování upřednostněno. 

Kritéria pro posuzování sebeohrožování (Mubobi) 

Za sebeohrožování, tj. ztrátu přiměřené míry sebeobrany, může být uděleno upozornění 

neboli MubobiKeikoku, varování neboli MubobiChui a diskvalifikace neboli 

MubobiHansoku v těchto případech: 

a) Pokud je zřejmé, že je závodník zasažen v okamžiku, kdy neprojevuje žádnou 

snahu o sebeobranu, je dotyčnému závodníkovi udělen odpovídající stupeň 

trestu za sebe ohrožování a soupeři je udělen odpovídající stupeň napomenutí 

neboli Hansoku. 

b) Pokud závodník nevykazuje žádné bojové úsilí. 

I když nedojde k zásahu, může rozhodčí udělit závodníkovi trest za sebe ohrožování 

v podobě upozornění, varování nebo diskvalifikace, posoudí-li danou situaci jako 

nebezpečnou. V takovém případě je vítězem prohlášen druhý závodník. 

Absolutní diskvalifikace (Shikkaku) 

Absolutní diskvalifikace neboli Shikkaku, která je udělena po dohodě hlavního 

rozhodčího a rozhodčích a po které je vítězem vyhlášen druhý závodník, nastane 

v těchto situacích: 

a) Neuposlechnutí pokynů hlavního rozhodčího. 

b) Nevhodné či nepřijatelné chování a smýšlení a používání nevhodných 

verbálních či neverbálních projevů, které jsou v rozporu se správným chováním 

a jednáním závodníka karate. 

c) Absolutní diskvalifikace neboli Shikkaku může být udělena jakémukoli 

účastníkovi turnaje bez předchozího varování, pokud je to nutné pro další 

pokračování zápasu. 

Závodník, kterému byla udělena absolutní diskvalifikace, se nesmí nadále zúčastnit 

žádné turnajové soutěže v Kumite ani v Kata. 
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Podrobné náležitosti týkající se absolutní diskvalifikace musí společně projednat 

rozhodčí a předat zapisovateli, který je zaznamená v příslušném formuláři a odevzdá 

vrchnímu rozhodčímu turnaje. 

Pokud spáchá závažný přestupek družstvo, je absolutní diskvalifikace udělena celému 

družstvu a vítězem je vyhlášen soupeřný tým. 

Absolutní diskvalifikace může být vyhlášena také v zápase či utkání v Kata. 

Odstoupení (Kiken) 

O odstoupení čili stažení závodníka neboli Kiken rozhodne hlavní rozhodčí 

v následujících situacích: 

a) závodník nenastoupí po vyhlášení zápasu nebo soutěže 

b) závodník odstoupí dobrovolně 

c) závodník nemůže pokračovat v zápase. 

Pokud závodník nebo družstvo odstoupí ze soutěže, je vítězem vyhlášen druhý závodník 

nebo tým. 

Závodník, který dobrovolně odstoupí bez zřejmých fyzických důvodů, se nesmí nadále 

účastnit dalších zápasů či soutěží. 

Odstoupení neboli Kiken může být vyhlášeno také v zápase či utkání v Kata. 

Časový limit soutěže 

Jednotlivý zápas či utkání trvá celkem 2 minuty. Na mistrovstvích světa a národních 

šampionátech trvá finální zápas v Kumite v kategorii dospělých mužů 5 minut. 

Pořádající organizace má však právo určit jinou dobu trvání zápasu. 

Hlavní rozhodčí zahájí zápas slovním povelem, který končí výrazem Start neboli 

Hadžime. V tomto okamžiku se začíná měřit čas. Časomíra se přeruší v případě 

vyhlášení zastavení zápasu (Yame) nebo úniku ze zápasiště (Jogai). Měření času se 

obnoví v okamžiku oznámení znovuzahájení zápasu neboli TsuzuketeHajime. 

Časoměřič ohlásí hlavnímu rozhodčímu okamžik, kdy uplyne vymezený čas zápasu, 

a zápas je tímto ukončen. 
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Rozmístění rozhodčích v zápasišti 

Během zápasu nebo utkání stojí hlavní rozhodčí v místě znázorněném níže a pohybuje 

se podle pohybu závodníků. 

Rozhodčí mají v ústech píšťalku a v každé ruce drží jeden praporek – červený a bílý. 

Stojí v místech znázorněných níže. 

 

Obrázek 5 - Rozmístění rozhodčích v zápasišti (kumite) 

Pro systém na praporky platí rozmístění znázorněné na výše uvedeném diagramu. 

Červení závodníci stojí po pravici hlavního rozhodčího a bílí závodníci po jeho levici. 

Poznámka pro hlavního rozhodčího a rozhodčí: všimněte si šipek znázorňujících 

postavení závodníků po úvodním uklonění a po ukončení zápasu nebo utkání je vyzvěte 

k návratu do původních pozic pro závěrečné uklonění. 

Arbitr sedí čelem k Shomen a pozoruje průběh zápasu nebo utkání. 
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Kritéria pro rozhodování 

Hlavní rozhodčí sleduje pokyny rozhodčích a poté vydá rozhodnutí o konečném 

výsledku zápasu. Následující tabulka znázorňuje veškerá možná rozhodnutí soutěží 

v Kumite i Kata na praporky. 

 

Obrázek 6 - Kritéria pro rozhodování se systémem na praporky (kumite) 

(JapanKarateAssociation, 1997) 

3.3.2 Soutěže v kata 

Definice a pravidla soutěže v kata 

Soutěž v Kata se odehrává na zápasišti. O vítězi rozhodují rozhodčí. Soutěže nebo 

utkání v Kata mají následující podoby: 

a) Systém s červenými a bílými praporky: 2 závodníci zároveň předvedou stejnou 

Kata podle výběru hlavního rozhodčího a poté je vyhlášen vítěz. Oba závodníci 
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musí zřetelně zopakovat hlavnímu rozhodčímu název vybrané Kata. Hlavní 

rozhodčí jej potvrdí a zápas nebo soutěž jsou zahájeny. 

b) Bodový systém: jeden závodník po druhém postupně předvede vybranou Kata 

a každý rozhodčí udělí závodníkovi body za předvedený výkon. Body se sečtou 

a podle celkového počtu dosažených bodů je určen vítěz. 

c) Soutěž družstev v Kata: 3 závodníci předvedou stejnou Kata. Výchozí pozice je 

libovolná, přičemž závodníci stojí na začátku čelem k přední části neboli 

Shomen. Družstvo obdrží celkový počet bodů podle bodového systému. Tým tří 

závodníků utvoří podle vlastního výběru formaci ve tvaru trojúhelníku nebo 

obráceného trojúhelníku. Záložní závodník může být nahrazen v jakémkoli 

zápase, ale musí být před začátkem turnaje registrován jako účastník. 

Každý závodník nebo družstvo si vybere libovolnou Kata z následujícího seznamu, 

který byl schválen Shihan-Kai (komisí mistrů): HeianShodan, HeianNidan, 

HeianSandan, HeianYondan, HeianGodan, TekkiShodan, TekkiNidan, TekkiSandan, 

BassaiDai, KankuDai, Enpi, Jion,Jitte, Hangetsu, Gankaku, BassaiSho, KankuSho, 

Chinte, Unsu, Meikyo, Wankan, Sochin, Nijushiho, GojushihoDai, GojushihoSho. 

Existují následující typy utkání v Kata: 

a) Soutěž v povinných základních cvičeních Kata neboli Shitei Kata – hlavní 

rozhodčí vybere náhodně jednu Kata z následujícího seznamu a vítěz je určen 

pomocí systému červených a bílých praporků: HeianNidan, HeianSandan, 

HeianYondan, HeianGodan, TekkiShodan. 

b) Soutěž v pokročilých cvičeních Kata neboli Sentei Kata – hlavní rozhodčí 

vybere náhodně jednu Kata z následujícího seznamu a vítěz je určen pomocí 

systému červených a bílých praporků: BassaiDai, KankuDai, Enpi, Jion. 

c) Soutěž v pokročilých cvičeních Kata neboli Sentei Kata v bodovém systému – 

závodník si vybere jednu Kata ze seznamu povinných pokročilých Kata a vítěz 

je určen pomocí bodového systému: BassaiDai, KankuDai, Enpi, Jion. 
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Rozhodčí 

Na každém zápasišti musí být přítomni tito rozhodčí: 

a) 1 hlavní rozhodčí 

b) 4 rozhodčí pro soutěže se systémem červených a bílých praporků a 6 nebo 

4 rozhodčí pro soutěže s bodovým systémem 

Kritéria pro rozhodování soutěží v Kata 

Rozhodování soutěží v Kata probíhá podle následujících kritérií: 

a) Správný sled pohybů. 

b) Dodržování tří klíčových prvků Kata: úroveň síly, kontrakce a expanze těla 

a změna v rychlosti technik. 

c) Síla a přesnost při provedení základních technik; držení těla, rovnováha, postoj 

a přesnost při zasažení zásahové plochy. 

d) Dodržení správného směru a přesnost při návratu do výchozí pozice neboli 

Embusen. 

e) Celkové předvedení a vyjádření základní podstaty zvolené Kata. 

f) Projevení zdvořilého postoje, bojovného ducha a úsilí a správný oční kontakt 

neboli Chakugan. 

g) Správný postoj a držení těla neboli Kamae a schopnost koncentrace mysli neboli 

Zanshin. 

h) Přesnost při proměně jednotlivých částí těla v útočné a obranné „zbraně“. 

i) Přehnané pohyby nebo úmyslné pozměnění určeného sledu cvičení Kata. 

j) Synchronizace při týmovém cvičení Kata. 

U bodového systému je nejvyšším bodovým ohodnocením známka 10. Vrchní rozhodčí 

turnaje určí, jaké bude průměrné bodové ohodnocení. Hlavní rozhodčí a rozhodčí 

rozhodnou o udělení bodů a napíší své skóre na bodovací tabulky. Nejvyšší a nejnižší 

známky se škrtnou a zbytek bodů se sečte do celkového skóre. 
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Kritéria pro snížení bodového ohodnocení a pro diskvalifikaci 

Bodové ohodnocení se snižuje v následujících případech: 

a) Závodník udělá chybu, ale nadále pokračuje v cvičení správně. 

b) Závodník bezdůvodně pozastaví cvičení, ale poté v něm pokračuje. 

c) Závodník předvede pohyb v nesprávném pořadí nebo předvede špatný pohyb, 

ale v cvičení pokračuje. 

d) Závodník hlasitě oddychuje nebo při provádění Kata vydává zvuky. 

e) Závodník se dostane do vzdálenosti delší, než je 1 povolený krok pro návrat do 

výchozí pozice (Embusen). Za tato pochybení se uděluje bodová srážka od 

0,1 do 0,3 bodu. 

f) V týmových cvičeních Kata se uděluje bodová srážka za slovní či jiné pokyny, 

jejichž účelem je synchronizace závodníků. 

V následujících situacích je závodník diskvalifikován: 

a) Závodník nedokončí Kata. 

b) Závodník předvede jinou než ohlášenou Kata. 

Opakovaný zápas (Sai-Shiai) a druhý opakovaný zápas (Sai-Sai-Shiai) 

V případě remízy zápasu nebo soutěže se systémem červených a bílých praporků vybere 

hlavní rozhodčí jinou Kata, kterou oba závodníci následně předvedou. Nové cvičení se 

označuje jako opakovaný zápas neboli Sai-Shiai. Z opakovaného zápasu musí vzejít 

konečné rozhodnutí o výsledku. 

V případě remízy v zápasu nebo soutěži s bodovým systémem předvedou oba závodníci 

znovu stejnou Kata. Nové cvičení se označuje jako opakovaný zápas neboli Sai-Shiai. 

Pokud i opakovaný zápas skončí remízou, přičte se k celkovému skóre nejnižší známka, 

která byla předtím škrtnuta. Pokud remíza stále trvá, přičte se k celkovému skóre 

nejvyšší známka, která byla předtím škrtnuta. Pokud i konečné skóre značí remízu, 

předvedou závodníci jinou Kata. Nové cvičení se označuje jako druhý opakovaný zápas 

neboli Sai-Sai-Shiai. O výsledku druhého opakovaného zápasu rozhodnou jednotliví 

sudí novým bodovým ohodnocením. 
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Rozmístění rozhodčích v zápasišti 

Níže uvedené diagramy znázorňují rozmístění hlavního rozhodčího a rozhodčích při 

zápasech se systémem na praporky a s bodovým systémem. 

Poznámka pro hlavní rozhodčí a rozhodčí: všimněte si šipek znázorňujících jejich 

postavení po úvodním uklonění a po ukončení zápasu nebo utkání je vyzvěte k návratu 

do původních pozic pro závěrečné uklonění. 

Arbitr sedí čelem k Shomen a pozoruje průběh zápasu nebo utkání. 

 

Obrázek 7 - Rozmístění rozhodčích při zápasech se systémem na praporky (kata) 
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Obrázek 8 - Rozmístění rozhodčích při zápasech s bodovým systémem (kata) 

Kritéria pro rozhodování 

Body se udělují za následující kritéria: 

1 Rozpoložení mysli a ducha a správný oční kontakt 

2 Celkově perfektní provedení 

3 Úroveň síly 

4 Kontrakce a expanze těla 

5 Změna v rychlosti prováděných technik 

6 Linie provedení neboli Embusen 

7 Hladký pohyb chodidel 

8 Porozumění významu předváděných technik 

9 Znázornění základní podstaty vybrané Kata 

10 Celková plynulost pohybů 
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Prvky, které souvisí se sekvencí cvičení Kata a mají vliv na bodové ohodnocení: 

1 Závodník se nevrátil do výchozí pozice 

2 Závodník udělal chybu, ale ihned ji opravil a v předvádění Kata znovu pokračuje 

3 Závodník vynechal pohyb, ale v předvádění Kata pokračuje 

4 Závodník udělal vážnou chybu a vynechal několik pohybů 

5 Závodník se zastavil v průběhu předvádění Kata 

6 Závodník byl přerušen hlavním rozhodčím 

Základní kritéria pro rozhodování: 

1 Držení těla 

2 Rovnováha 

3 Postoje 

a) Šířka a délka 

b) Dotyk chodidla s podlahou 

c) Pozice boků 

d) Rotace boků 

4 4 základní prvky neboli Kihon 

a) Proměna částí těla ve „zbraně” 

b) Síla a zaměření technik 

c) Umístění na správnou zásahovou plochu 

d) Správný sled technik 

(JapanKarateAssociation, 1997) 
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4 Hypotézy 

Na základě zkušeností, s ohledem na téma a stanovené cíle diplomové práce byly 

formulovány následující hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že celková tendence všestrannosti karatistů na soutěžích 

ve všech kategoriích v průběhu dvanácti let bude mít sestupný vývoj. 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že tendence všestrannosti karatistů na soutěžích 

v průběhu dvanácti let bez rozdílu pohlaví bude mít v kategorii senioři sestupnou 

tendenci a v průměru kategorií mladší žáci až junioři bude mít postranní (horizontální) 

tendenci. 

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že rozdíl v tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích 

v kategoriích mladší žáci a senioři bez rozdílu pohlaví za posledních dvanáct let bude 

z hlediska dosažení větší míry ve prospěch kategorie mladší žáci. 

Hypotéza č. 4: Předpokládám, že rozdíl v tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích 

v kategoriích mladší žáci a senioři s rozdílem pohlaví za posledních dvanáct let bude 

z hlediska dosažení větší míry ve prospěch kategorie mladší žákyně. 

Hypotéza č. 5: Předpokládám, že rozdíl tendence všestrannosti u karatistů mužského 

a ženského pohlaví na soutěžích v průběhu dvanácti let bude z hlediska dosažení větší 

míry ve prospěch ženského pohlaví. 

Hypotéza č. 6: Předpokládám, že rozdíl v tendenci všestrannosti u karatistů na 

soutěžích v jednotlivých kategoriích s rozdílem pohlaví v průběhu dvanácti let bude 

z hlediska dosažení větší míry ve prospěch žákovských kategorií obou pohlaví 

a v neprospěch kategorie senioři. 
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5 Metody a postup práce 

5.1 Popis použitých metod 

Hlavní metoda pro vyhodnocení potřebných dat pro výzkumnou část diplomové práce je 

analýza sportovních výsledků ze soutěží typu Národní pohár JKA ČR a Mistrovství 

České republiky JKA ČR v kategoriích od mladších žáků až po seniory v České 

republice za posledních dvanáct let. 

5.2 Zvolený postup práce 

Pro výzkumnou část byla z webových stránek www.shotokan.cz a z archívu pana 

Ondřeje Babora, člena komise soutěží JKA, získána, jeden měsíc analyzována a náležitě 

odcitována data, zachycující umístění jednotlivých závodníků mužského a ženského 

pohlaví v kategoriích od mladších žáků až po seniory na soutěžích karate typu Národní 

pohár JKA ČR a Mistrovství České republiky JKA ČR v České republice za posledních 

dvanáct let, kteří se umístili současně na prvních třech pozicích v kata a kumite. 

Uvedené vymezení vychází z tzv. udělování kombinací
1
. V diplomové práci se ovšem 

sledují až tři závodníci současně, aniž by se jejich výsledky vylučovaly v případě, že 

dojde k rovnosti. Na soutěžích se obvykle nevyskytují velké počty závodníků, a proto je 

možné díky tomuto vymezení objektivně sledovat tendenci k všestrannosti závodníků 

na soutěžích karate. Pouze z výše uvedených typů soutěží je možné dosáhnout validních 

výsledků z důvodu jednotných věkových kategorií a celorepublikového zaměření. 

Na níže uvedeném obrázku je znázorněný příklad vyhodnocování výsledků ze soutěží 

karate. Např. v kategorii mladších žákyň je červeným zvýrazněním vyznačena pouze 

jedna závodnice, která se umístila v kata a kumite současně na medailové pozici. To 

samé platí i v kategorii mladších a starších žáků. Oproti tomu v kategorii starších žákyň 

                                                 

1
Na soutěžích JKA ČR bude udělena kombinace (kata + kumite) závodníkovi, který dosáhne nejnižší 

součet umístění v obou disciplínách (pouze 1. – 3. místo). V případě rovnosti dvou závodníků při 

umístění 2. + 2. a 1. + 3. (3. + 1.) získá kombinaci závodník, který dosáhl v jedné z disciplín 1. místo (tzn. 

závodník s umístěním 1. + 3., popř. 3. + 1.). V případě že dojde k rovnosti dvou závodníků při umístění 1. 

+ 3. a 3. + 1., kombinace nebude udělena. 

http://www.shotokan.cz/
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jsou vyznačeny dvě závodnice, které splnily výše uvedené kritérium. Z toho důvodu je 

na uvedeném obrázku v kategorii starších žákyň větší míra tendence všestrannosti než 

v kategoriích mladších žáků, mladších žákyň a starších žáků. Je také možné 

vypozorovat menší počet závodnic startujících v kategorii mladších žákyň, který není 

výjimkou ani v dalších kategoriích v jiném roce. Z toho důvodu, jak bylo výše zmíněno, 

se sledují první tři pozice. 

 

Obrázek 9 - Dílčí výsledky z 2. kola Národního poháru JKA ČR v roce 2002 

(SHOTOKAN, 2002) 

Tímto způsobem jsou vyznačena všechna zkoumaná umístění jednotlivých závodníků 

ze soutěží. Výsledky ze soutěží jsou graficky zpracovány a pro lepší přehlednost 

hromadně uvedeny a odcitovány v přílohách. 



49 

Následující tabulka vyobrazuje souhrnný přehled vyhodnocených výsledků ze soutěží 

pro výzkumnou část. 

Rok Soutěž 

2002 

1. kolo Národního poháru JKA ČR    
2. kolo Národního poháru JKA ČR    
3. kolo Národního poháru JKA ČR    
Mistrovství České republiky JKA ČR    

2003 

1. kolo Národního poháru JKA ČR    
2. kolo Národního poháru JKA ČR    
3. kolo Národního poháru JKA ČR    
Mistrovství České republiky JKA ČR    

2004 

1. kolo Národního poháru JKA ČR    
2. kolo Národního poháru JKA ČR    
3. kolo Národního poháru JKA ČR    
Mistrovství České republiky JKA ČR    

2005 
1. kolo Národního poháru JKA ČR    
2. kolo Národního poháru JKA ČR    
Mistrovství České republiky JKA ČR    

2006 
1. kolo Národního poháru JKA ČR    
2. kolo Národního poháru JKA ČR    
Mistrovství České republiky JKA ČR    

2007 
1. kolo Národního poháru JKA ČR    
2. kolo Národního poháru JKA ČR    
Mistrovství České republiky JKA ČR    

2008 
1. kolo Národního poháru JKA ČR    
2. kolo Národního poháru JKA ČR    
Mistrovství České republiky JKA ČR    

2009 
1. kolo Národního poháru JKA ČR    
2. kolo Národního poháru JKA ČR    
Mistrovství České republiky JKA ČR    

2010 
1. kolo Národního poháru JKA ČR    
2. kolo Národního poháru JKA ČR    
Mistrovství České republiky JKA ČR    

2011 
1. kolo Národního poháru JKA ČR    
2. kolo Národního poháru JKA ČR    
Mistrovství České republiky JKA ČR    

2012 
1. kolo Národního poháru JKA ČR    
2. kolo Národního poháru JKA ČR    
Mistrovství České republiky JKA ČR    

2013 
1. kolo Národního poháru JKA ČR    
2. kolo Národního poháru JKA ČR    
Mistrovství České republiky JKA ČR    

2014 
1. kolo Národního poháru JKA ČR    
2. kolo Národního poháru JKA ČR    
Mistrovství České republiky JKA ČR    

Tabulka 1- Přehled vyhodnocených výsledků ze soutěží 
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V níže uvedené tabulce jsou vyhodnoceny všechny získané výsledky ze soutěží karate. 

Jedná se kompletní a souhrnnou tabulku, ze které se v diplomové práci vychází. 
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2002 1. NP 1    2    1    2    2    1    0    0    2    1    

2002 2. NP 1    1    1    2    0    2    1    1    1    1    

2002 3. NP 1    3    1    1    0    2    0    0    2    1    

2002 MČR 2    2    1    1    1    2    2    0    1    2    

2003 1. NP 2    2    1    2    0    1    0    1    1    2    

2003 2. NP 2    2    1    2    1    3    0    0    1    1    

2003 3. NP 2    1    0    2    1    1    0    0    0    2    

2003 MČR 1    2    2    1    1    0    1    3    0    2    

2004 1. NP 1    1    1    2    2    0    0    1    0    1    

2004 2. NP 3    1    0    2    1    2    0    1    0    1    

2004 3. NP 1    2    1    2    0    1    1    1    1    2    

2004 MČR 0    2    0    2    1    1    1    0    1    2    

2005 1. NP 2    1    0    1    3    1    3    1    1    1    

2005 2. NP 1    2    1    3    2    1    2    1    0    2    

2005 MČR 0    1    1    2    1    1    3    1    1    1    

2006 1. NP 0    2    1    1    2    2    1    0    0    2    

2006 2. NP 1    1    0    0    0    2    2    0    2    1    

2006 MČR 1    2    1    2    0    1    2    1    0    2    

2007 1. NP 1    3    2    1    2    1    1    2    1    0    0    0    

2007 2. NP 1    1    0    2    2    1    1    2    2    1    1    0    

2007 MČR 2    2    2    1    1    1    0    2    0    0    0    0    

2008 1. NP 2    2    1    0    1    2    2    0    1    0    0    0    

2008 2. NP 1    1    1    1    2    2    2    0    1    0    0    1    

2008 MČR 3    2    0    1    2    2    2    1    2    0    0    1    

2009 1. NP 1    1    1    3    0    1    1    1    1    1    0    0    

2009 2. NP 2    1    1    2    0    2    0    1    1    1    1    0    

2009 MČR 1    1    0    1    2    2    2    2    2    1    0    1    

2010 1. NP 2    1    1    0    2    0    2    1    1    1    0    0    

2010 2. NP 3    2    1    1    2    1    0    1    1    1    0    0    

2010 MČR 1    1    1    1    3    1    0    1    1    1    0    1    

2011 1. NP 0    1    1    1    1    0    1    1    1    0    0    0    

2011 2. NP 0    2    2    1    1    1    1    1    0    1    0    0    
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2011 MČR 1    2    2    1    1    2    1    0    1    1    0    0    

2012 1. NP 0    2    2    1    1    1    2    1    1    0    0    0    

2012 2. NP 2    2    2    0    0    2    2    2    1    1    0    1    

2012 MČR 1    2    2    1    1    1    1    1    1    1    1    2    

2013 1. NP 0    2    1    2    0    2    1    1    1    2    0    0    

2013 2. NP 2    1    0    2    1    1    1    1    0    1    0    1    

2013 MČR 1    2    1    1    1    1    2    3    1    2    0    1    

2014 1. NP 2    2    1    1    2    0    2    2    1    2    0    0    

2014 2. NP 2    1    0    1    2    1    1    1    0    1    0    0    

2014 MČR 1    1    0    3    2    0    1    2    0    0    0    2    
Tabulka 2 - Souhrnná tabulka s vyhodnocením všestrannosti závodníků 

Od roku 2002 do roku 2006 soutěžní řád nerozlišoval kategorii dorostenců na mladší 

a starší. To se ovšem v roce 2007 až do současnosti, jak je možné výše vidět, změnilo.  

Aby se zachovala validita výzkumu, počty zaznamenaných všestranností byly 

převedeny na procenta. 100% se rozumí 3 zaznamenané počty všestrannosti ve všech 

kategoriích, kromě dorosteneckých od roku 2007. Z důvodu záměrného sjednocení 

dorosteneckých kategorií pro vyhodnocení validního výzkumu se v daných kategoriích 

od roku 2007 100% rozumí 6 zaznamenaných počtů všestrannosti. Tento úkon je 

vyobrazen v níže uvedené tabulce. 
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2002 1. NP 33%    67%    33%    67%    67%    33%    0%    0%    67%    33%    

2002 2. NP 33%    33%    33%    67%    0%    67%    33%    33%    33%    33%    

2002 3. NP 33%    100%    33%    33%    0%    67%    0%    0%    67%    33%    

2002 MČR 67%    67%    33%    33%    33%    67%    67%    0%    33%    67%    

2003 1. NP 67%    67%    33%    67%    0%    33%    0%    33%    33%    67%    

2003 2. NP 67%    67%    33%    67%    33%    100%    0%    0%    33%    33%    

2003 3. NP 67%    33%    0%    67%    33%    33%    0%    0%    0%    67%    

2003 MČR 33%    67%    67%    33%    33%    0%    33%    100%    0%    67%    

2004 1. NP 33%    33%    33%    67%    67%    0%    0%    33%    0%    33%    

2004 2. NP 100%    33%    0%    67%    33%    67%    0%    33%    0%    33%    

2004 3. NP 33%    67%    33%    67%    0%    33%    33%    33%    33%    67%    

2004 MČR 0%    67%    0%    67%    33%    33%    33%    0%    33%    67%    
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2005 1. NP 67%    33%    0%    33%    100%    33%    100%    33%    33%    33%    

2005 2. NP 33%    67%    33%    100%    67%    33%    67%    33%    0%    67%    

2005 MČR 0%    33%    33%    67%    33%    33%    100%    33%    33%    33%    

2006 1. NP 0%    67%    33%    33%    67%    67%    33%    0%    0%    67%    

2006 2. NP 33%    33%    0%    0%    0%    67%    67%    0%    67%    33%    

2006 MČR 33%    67%    33%    67%    0%    33%    67%    33%    0%    67%    

2007 1. NP 33%    100%    67%    33%    50%    50%    33%    0%    0%    0%    

2007 2. NP 33%    33%    0%    67%    50%    50%    67%    33%    33%    0%    

2007 MČR 67%    67%    67%    33%    33%    33%    0%    0%    0%    0%    

2008 1. NP 67%    67%    33%    0%    50%    33%    33%    0%    0%    0%    

2008 2. NP 33%    33%    33%    33%    67%    33%    33%    0%    0%    33%    

2008 MČR 100%    67%    0%    33%    67%    50%    67%    0%    0%    33%    

2009 1. NP 33%    33%    33%    100%    17%    33%    33%    33%    0%    0%    

2009 2. NP 67%    33%    33%    67%    33%    17%    33%    33%    33%    0%    

2009 MČR 33%    33%    0%    33%    67%    67%    67%    33%    0%    33%    

2010 1. NP 67%    33%    33%    0%    33%    50%    33%    33%    0%    0%    

2010 2. NP 100%    67%    33%    33%    50%    17%    33%    33%    0%    0%    

2010 MČR 33%    33%    33%    33%    67%    17%    33%    33%    0%    33%    

2011 1. NP 0%    33%    33%    33%    17%    33%    33%    0%    0%    0%    

2011 2. NP 0%    67%    67%    33%    33%    33%    0%    33%    0%    0%    

2011 MČR 33%    67%    67%    33%    50%    17%    33%    33%    0%    0%    

2012 1. NP 0%    67%    67%    33%    33%    50%    33%    0%    0%    0%    

2012 2. NP 67%    67%    67%    0%    33%    67%    33%    33%    0%    33%    

2012 MČR 33%    67%    67%    33%    33%    33%    33%    33%    33%    67%    

2013 1. NP 0%    67%    33%    67%    33%    33%    33%    67%    0%    0%    

2013 2. NP 67%    33%    0%    67%    33%    33%    0%    33%    0%    33%    

2013 MČR 33%    67%    33%    33%    33%    83%    33%    67%    0%    33%    

2014 1. NP 67%    67%    33%    33%    33%    67%    33%    67%    0%    0%    

2014 2. NP 67%    33%    0%    33%    50%    33%    0%    33%    0%    0%    

2014 MČR 33%    33%    0%    100%    33%    50%    0%    0%    0%    67%    
Tabulka 3 - Tabulka s vyhodnocením všestrannosti závodníků v procentech (sjednocené kategorie) 

Pro přehlednost byly sjednoceny počty soutěží v jednotlivých letech, které lze sledovat 

v níže uvedené tabulce, chápané jako mezistupeň následné validní redukce sledovaných 

kritérií. 
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2002 5    8    4    6    3    7    3    1    6    5    

2003 7    7    4    7    3    5    1    4    2    7    

2004 5    6    2    8    4    4    2    3    2    6    

2005 3    4    2    6    6    3    8    3    2    4    

2006 2    5    2    3    2    5    5    1    2    5    

2007 4    6    4    4    5    3    2    6    3    1    1    0    

2008 6    5    2    2    5    6    6    1    4    0    0    2    

2009 4    3    2    6    2    5    3    4    4    3    1    1    

2010 6    4    3    2    7    2    2    3    3    3    0    1    

2011 1    5    5    3    3    3    3    2    2    2    0    0    

2012 3    6    6    2    2    4    5    4    3    2    1    3    

2013 3    5    2    5    2    4    4    5    2    5    0    2    

2014 5    4    1    5    6    1    4    5    1    3    0    2    
Tabulka 4 - Tabulka s vyhodnocením všestrannosti závodníků (sjednocené roky) 

Tyto počty soutěží jsou spolu se zaznamenanými počty všestranností sumarizovány, 

a proto by z důvodu vyššího počtu soutěží v roce 2002 až 2004 (to je možné sledovat ve 

výše uvedených tabulkách) mohly narušit validitu výzkumu. A proto v níže uvedené 

tabulce jsou počty soutěží zprůměrovány. Dorostenecké kategorie jsou validně 

zredukovány výše popsaným způsobem. 
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2002 42%    67%    33%    50%    25%    58%    25%    8%    50%    42%    

2003 58%    58%    33%    58%    25%    42%    8%    33%    17%    58%    

2004 42%    50%    17%    67%    33%    33%    17%    25%    17%    50%    

2005 33%    44%    22%    67%    67%    33%    89%    33%    22%    44%    

2006 22%    56%    22%    33%    22%    56%    56%    11%    22%    56%    

2007 44%    67%    44%    44%    44%    44%    33%    11%    11%    0%    

2008 67%    56%    22%    22%    61%    39%    44%    0%    0%    22%    
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2009 44%    33%    22%    67%    39%    39%    44%    33%    11%    11%    

2010 67%    44%    33%    22%    50%    28%    33%    33%    0%    11%    

2011 11%    56%    56%    33%    33%    28%    22%    22%    0%    0%    

2012 33%    67%    67%    22%    33%    50%    33%    22%    11%    33%    

2013 33%    56%    22%    56%    33%    50%    22%    56%    0%    22%    

2014 56%    44%    11%    56%    39%    50%    11%    33%    0%    22%    
Tabulka 5 - Tabulka s vyhodnocením všestrannosti závodníků v procentech (sjednocené roky a kategorie) 

Dosud všechny uvedené tabulky rozlišovaly mužské a ženské pohlaví závodníků karate. 

V níže uvedené tabulce je možné vidět počty zaznamenaných všestranností závodníků 

v jednotlivých letech bez rozdílu pohlaví. 
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2002 13 10 10 4 11 

2003 14 11 8 5 9 

2004 11 10 8 5 8 

2005 7 8 9 11 6 

2006 7 5 7 6 7 

2007 10 8 7 9 4 1 

2008 11 4 11 7 4 2 

2009 7 8 5 9 7 2 

2010 10 5 9 5 6 1 

2011 6 8 6 5 4 0 

2012 9 8 7 8 5 4 

2013 8 7 6 9 7 2 

2014 9 6 10 6 4 2 
Tabulka 6 - Tabulka s vyhodnocením všestrannosti závodníků (sjednocené roky a pohlaví) 

Poslední důležitá tabulka poukazuje na celkovou validní redukci, podle výše popsaných 

postupů, získaných výsledků v procentech bez rozdílu pohlaví. 
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2002 54%    42%    42%    17%    46%    

2003 58%    46%    33%    21%    38%    

2004 46%    42%    33%    21%    33%    

2005 39%    44%    50%    61%    33%    

2006 39%    28%    39%    33%    39%    

2007 56%    44%    44%    22%    6%    

2008 61%    22%    50%    22%    11%    

2009 39%    44%    39%    39%    11%    

2010 56%    28%    39%    33%    6%    

2011 33%    44%    31%    22%    0%    

2012 50%    44%    42%    28%    22%    

2013 44%    39%    42%    39%    11%    

2014 50%    33%    44%    22%    11%    
Tabulka 7 - Tabulka s vyhodnocením všestrannosti závodníků v procentech (sjednocené roky, kategorie 

a pohlaví) 

Na základě výše uvedených tabulek jsou ve výzkumné části vytvořeny grafy, které 

znázorňují zkoumaný stav v grafické podobě. Grafický přehled je ve výzkumné části 

patřičně analyzován a okomentován. Následně jsou potvrzeny, nebo vyvráceny 

formulované hypotézy a jsou diskutovány odpovědi na problémové otázky. Jako 

poslední jsou sepsány závěry diplomové práce společně s návrhem možných 

východisek. 
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6 Výzkumná část 

6.1 Výzkumný vzorek 

Výzkumným vzorkem jsou karatisté mužského a ženského pohlaví, soutěžící 

v kategoriích od mladších žáků až po seniory na soutěžích typu Národní pohár JKA ČR 

a Mistrovství České republiky JKA ČR v České republice za posledních dvanáct let, 

kteří se umístili současně na prvních třech pozicích v kata a kumite. 

6.2 Analýza 

Pro potřeby výzkumu se vychází pouze z tabulek s validními výsledky v procentech, 

kde jsou konkrétní soutěže zprůměrovány do jednotlivých let bez rozdílu a s rozdílem 

pohlaví. 
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2002 42%    67%    33%    50%    25%    58%    25%    8%    50%    42%    40% 

2003 58%    58%    33%    58%    25%    42%    8%    33%    17%    58%    39% 

2004 42%    50%    17%    67%    33%    33%    17%    25%    17%    50%    35% 

2005 33%    44%    22%    67%    67%    33%    89%    33%    22%    44%    46% 

2006 22%    56%    22%    33%    22%    56%    56%    11%    22%    56%    36% 

2007 44%    67%    44%    44%    44%    44%    33%    11%    11%    0%    34% 

2008 67%    56%    22%    22%    61%    39%    44%    0%    0%    22%    33% 

2009 44%    33%    22%    67%    39%    39%    44%    33%    11%    11%    34% 

2010 67%    44%    33%    22%    50%    28%    33%    33%    0%    11%    32% 

2011 11%    56%    56%    33%    33%    28%    22%    22%    0%    0%    26% 

2012 33%    67%    67%    22%    33%    50%    33%    22%    11%    33%    37% 

2013 33%    56%    22%    56%    33%    50%    22%    56%    0%    22%    35% 

2014 56%    44%    11%    56%    39%    50%    11%    33%    0%    22%    32% 

PRŮMĚR 
LET 

43% 54% 31% 46% 39% 42% 34% 25% 12% 29% 35% 

Tabulka 8 - Tabulka s vyhodnocením a analýzou všestrannosti závodníků v procentech (sjednocené roky 

a kategorie) 
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Ve výše uvedené tabulce jsou v jednotlivých sloupcích zaznamenány výsledky 

závodníků v konkrétních kategoriích s rozdílem pohlaví. V posledním sloupci jsou 

výsledky zprůměrovány podle kategorií od mladších žáků až po seniorky. Výsledkem je 

tedy průměr tendence všestrannosti závodníků ve všech kategoriích na soutěžích 

v jednotlivých letech. 

V jednotlivých řádcích jsou zaznamenány výsledky závodníků v konkrétních 

kategoriích s rozdílem pohlaví v jednotlivých letech. V posledním řádku jsou výsledky 

zprůměrovány podle uvedených let. Výsledkem je tedy průměr tendence všestrannosti 

závodníků v konkrétní kategorii v celém časovém období. 

Z tabulky je patrné, že průměr tendence všestrannosti karatistů na soutěžích ve všech 

kategoriích v celém, také zprůměrovaném, časovém období je 35%. To hypoteticky 

znamená, že pouze jeden ze tří závodníků má úspěchy zároveň v kata a kumite. 

Následující spojnicový graf poukazuje na celkovou tendenci všestrannosti všech 

karatistů na soutěžích ve všech kategoriích v průběhu dvanácti let. 

 

Graf 1 - Celková tendence všestrannosti karatistů na soutěžích ve všech kategoriích v průběhu dvanácti let. 

Sleduje se celkový průměr všech kategorií v jednotlivých letech. Výsledné hodnoty 

průměru jsou propojeny silnější nepravidelnou křivkou. Nejvyšší hodnota 46% je 

zaznamenána v roce 2005 a nejnižší hodnota je zaznamenána v roce 2011. Zakreslená 
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tenčí lineární křivka, spojnice trendu, poukazuje na celkovou sestupnou tendenci 

všestrannosti karatistů na soutěžích ve všech kategoriích v průběhu dvanácti let. 

V níže uvedené tabulce jsou v jednotlivých sloupcích zaznamenány výsledky závodníků 

v konkrétních kategoriích bez rozdílu pohlaví. V předposledním sloupci jsou výsledky 

zprůměrovány podle kategorií od mladších žáků až po seniory. Výsledkem je tedy 

průměr tendence všestrannosti závodníků ve všech kategoriích na soutěžích 

v jednotlivých letech. V posledním sloupci jsou výsledky průměrovány podle kategorií 

od mladších žáků až po juniory. Výsledkem je tedy průměr tendence všestrannosti 

závodníků v uvedených kategoriích na soutěžích v jednotlivých letech. 

V jednotlivých řádcích jsou zaznamenány výsledky závodníků v konkrétních 

kategoriích bez rozdílu pohlaví v jednotlivých letech. V posledním řádku jsou výsledky 

zprůměrovány podle uvedených let. Výsledkem je tedy průměr tendence všestrannosti 

závodníků v konkrétní kategorii v celém časovém období. 

  

M
LA

D
ŠÍ

 Ž
Á

C
I 

ST
A

R
ŠÍ

 Ž
Á

C
I 

D
O

R
O

ST
EN

C
I 

JU
N

IO
Ř

I 

SE
N

IO
Ř

I 

P
R

Ů
M

ĚR
 

K
A

TE
G

O
R

IÍ
 

P
R

Ů
M

ĚR
 

ŽÁ
C

I -
 J

U
N

IO
Ř

I 

2002 54%    42%    42%    17%    46%    40% 39% 

2003 58%    46%    33%    21%    38%    39% 40% 

2004 46%    42%    33%    21%    33%    35% 35% 

2005 39%    44%    50%    61%    33%    46% 49% 

2006 39%    28%    39%    33%    39%    36% 35% 

2007 56%    44%    44%    22%    6%    34% 42% 

2008 61%    22%    50%    22%    11%    33% 39% 

2009 39%    44%    39%    39%    11%    34% 40% 

2010 56%    28%    39%    33%    6%    32% 39% 

2011 33%    44%    31%    22%    0%    26% 33% 

2012 50%    44%    42%    28%    22%    37% 41% 

2013 44%    39%    42%    39%    11%    35% 41% 

2014 50%    33%    44%    22%    11%    32% 38% 

PRŮMĚR 
LET 

48% 39% 41% 29% 21% 35% 39% 

Tabulka 9 - Tabulka s vyhodnocením všestrannosti závodníků v procentech (sjednocené roky, kategorie 

a pohlaví) 
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Níže uvedený spojnicový graf poukazuje na tendenci všestrannosti karatistů na 

soutěžích v průběhu dvanácti let bez rozdílu pohlaví v kategorii senioři a v průměru 

kategorií mladší žáci až junioři. 

 

Graf 2 - Tendence všestrannosti karatistů na soutěžích v průběhu dvanácti let bez rozdílu pohlaví v kategorii 

senioři a v průměru kategorií mladší žáci až junioři. 

Výsledné hodnoty průměru jsou propojeny silnější nepravidelnou křivkou a jsou 

různorodé. Zakreslená tenčí lineární křivka, spojnice trendu, poukazuje na sestupnou 

tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích v kategorii senioři a také na postranní 

(horizontální) tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích v průměru kategorií mladší 

žáci až junioři v průběhu dvanácti let. 

V níže uvedeném výsečovém grafu se sledují průměry počtů míry dosažené 

všestrannosti u karatistů na soutěžích v celém období bez rozdílu pohlaví v kategorii 

senioři a v průměru kategorií mladší žáci až junioři v procentech. Kategorie seniorů 

dosáhla 21%, a proto výrazně zaostává za průměrem zbylých kategorií, které dosáhly 

39%. 
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Graf 3 - Průměry počtů míry dosažené všestrannosti u karatistů na soutěžích v celém období bez rozdílu 

pohlaví v kategorii senioři a v průměru kategorií mladší žáci až junioři. 

V následujícím spojnicovém grafu se sleduje rozdíl v tendenci všestrannosti karatistů na 

soutěžích v kategoriích mladší žáci a senioři bez rozdílu pohlaví za posledních dvanáct 

let. 

 

Graf 4 - Rozdíl v tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích v kategoriích mladší žáci a senioři bez rozdílu 

pohlaví za posledních dvanáct let. 
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Výsledné hodnoty průměru jsou propojeny silnější nepravidelnou křivkou a jsou v obou 

kategoriích různorodé. Zakreslená tenčí lineární křivka, spojnice trendu, poukazuje na 

sestupnou tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích v kategorii senioři a také na 

postranní (horizontální) tendenci s mírným sestupem všestrannosti karatistů na 

soutěžích v kategorii mladší žáci za posledních dvanáct let. Kategorie mladších žáků je 

tedy srovnatelná s průměrem kategorií mladší žáci až junioři z předešlého spojnicového 

grafu. 

V níže uvedeném výsečovém grafu se sledují průměry počtů míry dosažené 

všestrannosti u karatistů na soutěžích v celém období bez rozdílu pohlaví v kategorii 

mladší žáci a senioři v procentech. Kategorie seniorů dosáhla 21%, a proto výrazně 

zaostává za kategorií mladších žáků, která dosáhla 48%. Tento poměr je velmi podobný 

jako v předcházejícím výsečovém grafu. 

 

Graf 5 - Průměry počtů míry dosažené všestrannosti u karatistů na soutěžích v celém období bez rozdílu 

pohlaví v kategorii mladší žáci a senioři. 

Následující spojnicový graf představuje rozdíl v tendenci všestrannosti karatistů na 

soutěžích v kategoriích mladší žáci a senioři s rozdílem pohlaví za posledních dvanáct 

let. 
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Graf 6 - Rozdíl v tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích v kategoriích mladší žáci a senioři s rozdílem 

pohlaví za posledních dvanáct let. 

Výsledné hodnoty průměru jsou propojeny silnější nepravidelnou křivkou a jsou 

v uvedených kategoriích různorodé. Největší výkyvy v průběhu dvanácti let náleží 

kategoriím mladší žáci a seniorky. Zakreslená tenčí lineární křivka, spojnice trendu, 

poukazuje na výraznou sestupnou tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích 

v kategoriích seniorů a seniorek. V kategoriích mladších žáků a mladších žákyň je 

tendence všestrannosti karatistů za posledních dvanáct let mírně sestupná, blížící se 

postranní (horizontální) tendenci. Z grafu je patrné, že pohlaví ve sledovaných 

kategoriích všestrannost karatistů neovlivňuje. Vliv na míru všestrannosti má tedy 

konkrétní soutěžní kategorie. 

V níže uvedeném výsečovém grafu se sledují průměry počtů míry dosažené 

všestrannosti u karatistů na soutěžích v celém období s rozdílem pohlaví v kategorii 

mladší žáci a senioři v procentech. Kategorie mladších žáků dosáhla 43% a je druhá 

v pořadí za kategorií mladších žákyň, která dosáhla 54%. Kategorie seniorů dosáhla 

nejmenšího počtu 12%. Oproti ní kategorie seniorek dosáhla 29%. Co se týče počtu 

míry dosažené všestrannosti, umisťuje se na třetím místě. Z grafu je patrné, že 
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nejhoršího výsledku dosáhla kategorie seniorů. Tento graf, jak již bylo řečeno, vychází 

z předešlého výsečového grafu. Zde se ovšem rozlišuje pohlaví zastoupené v uvedených 

kategoriích. 

 

Graf 7 - Průměry počtů míry dosažené všestrannosti u karatistů na soutěžích v celém období s rozdílem 

pohlaví v kategorii mladší žáci a senioři. 

Níže uvedená tabulka vychází z předešlé tabulky
2
. V jednotlivých sloupcích jsou 

zaznamenány výsledky závodníků v konkrétních kategoriích s rozdílem pohlaví. Ve 

třetím sloupci od konce jsou výsledky zprůměrovány podle kategorií od mladších žáků 

až po seniorky. Výsledkem je tedy průměr tendence všestrannosti závodníků ve všech 

kategoriích na soutěžích v jednotlivých letech. V posledních dvou sloupcích jsou 

výsledky zprůměrovány podle pohlaví. Výsledkem je tedy průměr tendence 

všestrannosti závodníků mužského a ženského pohlaví na soutěžích v jednotlivých 

letech. 

V jednotlivých řádcích jsou zaznamenány výsledky závodníků v konkrétních 

kategoriích s rozdílem pohlaví v jednotlivých letech. V posledním řádku jsou výsledky 

                                                 

2
Tabulka 8 - Tabulka s vyhodnocením a analýzou všestrannosti závodníků v procentech (sjednocené roky 

a kategorie). 
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zprůměrovány podle uvedených let. Výsledkem je tedy průměr tendence všestrannosti 

závodníků v konkrétní kategorii v celém časovém období. 
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2002 42%    67%    33%    50%    25%    58%    25%    8%    50%    42%    40%    35%    45%    

2003 58%    58%    33%    58%    25%    42%    8%    33%    17%    58%    39%    28%    50%    

2004 42%    50%    17%    67%    33%    33%    17%    25%    17%    50%    35%    25%    45%    

2005 33%    44%    22%    67%    67%    33%    89%    33%    22%    44%    46%    47%    44%    

2006 22%    56%    22%    33%    22%    56%    56%    11%    22%    56%    36%    29%    42%    

2007 44%    67%    44%    44%    44%    44%    33%    11%    11%    0%    34%    36%    33%    

2008 67%    56%    22%    22%    61%    39%    44%    0%    0%    22%    33%    39%    28%    

2009 44%    33%    22%    67%    39%    39%    44%    33%    11%    11%    34%    32%    37%    

2010 67%    44%    33%    22%    50%    28%    33%    33%    0%    11%    32%    37%    28%    

2011 11%    56%    56%    33%    33%    28%    22%    22%    0%    0%    26%    24%    28%    

2012 33%    67%    67%    22%    33%    50%    33%    22%    11%    33%    37%    36%    39%    

2013 33%    56%    22%    56%    33%    50%    22%    56%    0%    22%    35%    22%    48%    

2014 56%    44%    11%    56%    39%    50%    11%    33%    0%    22%    32%    23%    41%    

PRŮMĚR 
LET 

43%    54%    31%    46%    39%    42%    34%    25%    12%    29%    35%    32%    39%    

Tabulka 10 - Tabulka s vyhodnocením a analýzou všestrannosti závodníků v procentech (sjednocené roky, 

kategorie, mužské a ženské pohlaví) 

Následující spojnicový graf představuje rozdíl tendence všestrannosti u karatistů 

mužského a ženského pohlaví na soutěžích v průběhu dvanácti let. 

Sleduje se celkový průměr všech kategorií v jednotlivých letech s rozdílem pohlaví. 

Výsledné hodnoty průměru jsou propojeny silnější nepravidelnou křivkou a jsou 

různorodé. Zakreslená tenčí lineární křivka, spojnice trendu, poukazuje na celkovou 

sestupnou tendenci všestrannosti karatistů jak mužského, tak ženského pohlaví na 

soutěžích ve všech kategoriích v průběhu dvanácti let. Tento graf vychází z prvního 

spojnicového grafu, týkajícího se celkového průměru tendence všestrannosti všech 

kategorií bez rozdílu pohlaví. Jak je patrné, obě pohlaví mají sestupnou tendenci ve 

stejném poměru. Celková sestupná tendence všech karatistů v prvním spojnicovém 

grafu tedy není ovlivněna pohlavím. 
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Graf 8 - Rozdíl tendence všestrannosti u karatistů mužského a ženského pohlaví na soutěžích v průběhu 

dvanácti let. 

V níže uvedeném výsečovém grafu se sledují průměry počtů míry dosažené 

všestrannosti u karatistů mužského a ženského pohlaví na soutěžích v celém období. 

Muži dosáhli úrovně 32% a ženy dosáhly úrovně 39%. Tento poměr je velmi podobný, 

ovšem s nepatrným rozdílem 7%. 

 

Graf 9 - Průměry počtů míry dosažené všestrannosti u karatistů mužského a ženského pohlaví na soutěžích 

v celém období. 
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Následující spojnicový graf poukazuje na nejpodrobnější vyobrazení rozdílu v tendenci 

všestrannosti u karatistů na soutěžích v jednotlivých kategoriích s rozdílem pohlaví 

v průběhu dvanácti let. 

 

Graf 10 - Rozdíl v tendenci všestrannosti u karatistů na soutěžích v jednotlivých kategoriích s rozdílem 

pohlaví v průběhu dvanácti let. 

Pro přehlednost je oproti předešlým spojnicovým grafům sledována pouze křivka 

spojnice trendu, která udává průměr jednotlivých zanesených hodnot míry všestrannosti 

karatistů na soutěžích. Plná křivka sleduje uvedené kategorie mužského pohlaví 

a přerušovaná křivka poukazuje na uvedené kategorie ženského pohlaví. Díky tomu, že 

všechny křivky jsou zaneseny v jednom grafu, je možné komplexně porovnat tendenci 

všestrannosti ve všech kategoriích. 
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Je patrné, že sestupnou tendenci mají následující kategorie: mladší žákyně, starší 

žákyně, junioři, senioři a seniorky. Postranní (horizontální) tendenci mají pouze 

kategorie mladší žáci a dorostenky. Oproti tomu vzestupnou tendenci všestrannosti mají 

kategorie dorostenci, starší žáci a juniorky. 

V kategoriích starších žáků, dorostenců a juniorů je vidět výrazný rozpor tendence 

všestrannosti v jednotlivých pohlavích. V případě, že bychom nerozlišovali pohlaví, 

uvedené kategorie by měly postranní (horizontální) křivku, spojnici trendu. 

U kategorií mladších žáků a seniorů je možné pozorovat souhlasnou sestoupnou 

tendenci všestrannosti v jednotlivých pohlavích, z toho u seniorů je sestupná tendence 

výrazná. V případě, že bychom nerozlišovali pohlaví, výsledná spojnice trendu (křivka) 

by se nezměnila, měla by tedy nadále sestupnou tendenci. 

V níže uvedeném výsečovém grafu se sledují průměry počtů míry dosažené 

všestrannosti u karatistů na soutěžích v celém období bez rozdílu pohlaví ve všech 

kategoriích. 

 

Graf 11 - Průměry počtů míry dosažené všestrannosti u karatistů na soutěžích v celém období bez rozdílu 

pohlaví ve všech kategoriích. 

Je patrné, že nejpočetnější kategorie z hlediska nejvyšších průměrů dosažené 

všestrannosti jsou žákovské a dorostenecké kategorie, z toho konkrétní kategorie mladší 
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žákyně s 15% převyšuje všechny ostatní kategorie. Oproti tomu méně početné jsou 

juniorské a seniorské kategorie, z toho konkrétní kategorie senioři je na tom s 3% 

nejhůře. 
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7 Diskuze 

Rozsáhlejší a detailnější analýzou všestrannosti karatistů na základě získaných 

sportovních výsledků v soutěžích Národní pohár JKA ČR a Mistrovství České republiky 

JKA ČR v kategoriích od mladších žáků až po seniory v České republice za posledních 

dvanáct let je možné vypozorovat zajímavé spojitosti. 

V dnešní době je u karatistů celosvětovým trendem být specialistou. Individualizují se 

z důvodu motivace úspěchu na soutěžích Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. 

V minulosti v devadesátých letech bylo na soutěžích zavedeno pravidlo startu v obou 

disciplínách, tedy kata a kumite. Dnes již toto pravidlo neplatí. Z toho důvodu je také 

možné, že se dnes dává také přednost tělesným dispozicím karatistů. Na příklad 

u nízkého závodníka se bude dávat přednost kata. Důležitý je také osobní přístup 

konkrétních trenérů. Někteří své závodníky vedou ke specializaci a naopak někteří 

dávají přednost komplexnosti. Na základě provedeného výzkumu je patrné, že tendence 

všestrannosti karatistů na soutěžích se snižuje se zvyšujícím se věkem. Dá se tedy 

usuzovat, že žákovské a dorostenecké kategorie jsou i v dnešní době vedeny ke 

komplexnímu tréninku se zaměření na kata a kumite zároveň. 

Důvodem výrazného poklesu všestrannosti karatistů na soutěžích v seniorských 

kategoriích z hlediska počtu její dosažené míry může být výrazná konkurence četnosti 

juniorských závodníků, kteří využívají tzv. dvojí start
3
. Z důvodu startu velkého počtu 

skvělých závodníků se pro konkrétní jednotlivce snižuje šance uspět na medailových 

pozicích v obou disciplínách kata a kumite. 

Další příčinou snižování všestrannosti karatistů na soutěžích může být, jak už bylo 

zmíněno, tlak trenérů, aby závodníci získali výsledky na mezinárodní scéně. A proto už 

není prostor pro všeobecný rozvoj. Většinou se to týká ambicí trenérů z hlediska 

získávání medailí v rámci klubu. 

                                                 

3
Soutěžícím v kategoriích starší dorostenci/ky, junior/ky, senior/ky je umožněn tzv. "dvojí start", což je 

forma startu ve dvou věkových kategoriích z důvodu věkového rozpětí dorosteneckých kategorií: 16 – 17 

let, juniorské kategorie: 16 – 20 let a seniorské kategorie: od 18 let. Varianta 1. starší dorost – junior, 

varianta 2. junior – senior. 
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Před zahájením výzkumu byly naformulovány hypotézy, které budou následně 

potvrzeny, či vyvráceny. 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že celková tendence všestrannosti karatistů na soutěžích 

ve všech kategoriích v průběhu dvanácti let bude mít sestupný vývoj. 

Hypotéza se potvrdila. Ve spojnicovém grafu
4
 zakreslená tenčí lineární křivka, 

spojnice trendu, poukazuje na celkovou sestupnou tendenci všestrannosti karatistů na 

soutěžích ve všech kategoriích v průběhu dvanácti let. 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že tendence všestrannosti karatistů na soutěžích 

v průběhu dvanácti let bez rozdílu pohlaví bude mít v kategorii senioři sestupnou 

tendenci a v průměru kategorií mladší žáci až junioři bude mít postranní (horizontální) 

tendenci. 

Hypotéza se potvrdila. Ve spojnicovém grafu
5
 zakreslená tenčí lineární křivka, 

spojnice trendu, poukazuje na sestupnou tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích 

v kategorii senioři a také na postranní (horizontální) tendenci všestrannosti karatistů na 

soutěžích v průměru kategorií mladší žáci až junioři v průběhu dvanácti let. 

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že rozdíl v tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích 

v kategoriích mladší žáci a senioři bez rozdílu pohlaví za posledních dvanáct let bude 

z hlediska dosažení větší míry ve prospěch kategorie mladší žáci. 

Hypotéza se potvrdila. Ve výsečovém grafu
6
 kategorie seniorů dosáhla míry 

všestrannosti 21%, a proto výrazně zaostává za kategorií mladších žáků, která dosáhla 

míry všestrannosti 48%. 

                                                 

4
Graf 1 - Celková tendence všestrannosti karatistů na soutěžích ve všech kategoriích v průběhu dvanácti 

let. 
5
Graf 2 - Tendence všestrannosti karatistů na soutěžích v průběhu dvanácti let bez rozdílu pohlaví 

v kategorii senioři a v průměru kategorií mladší žáci až junioři. 
6
Graf 5 - Průměry počtů míry dosažené všestrannosti u karatistů na soutěžích v celém období bez rozdílu 

pohlaví v kategorii mladší žáci a senioři. 
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Hypotéza č. 4: Předpokládám, že rozdíl v tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích 

v kategoriích mladší žáci a senioři s rozdílem pohlaví za posledních dvanáct let bude 

z hlediska dosažení větší míry ve prospěch kategorie mladší žákyně. 

Hypotéza se potvrdila. Ve výsečovém grafu
7
 kategorie mladších žáků dosáhla 43% 

a je druhá v pořadí za kategorií mladších žákyň, která dosáhla 54%. Kategorie seniorů 

dosáhla nejmenšího počtu 12%. Oproti ní kategorie seniorek dosáhla 29%, co se týče 

počtu míry dosažené všestrannosti, umisťuje se na třetím místě. 

Hypotéza č. 5: Předpokládám, že rozdíl tendence všestrannosti u karatistů mužského 

a ženského pohlaví na soutěžích v průběhu dvanácti let bude z hlediska dosažení větší 

míry ve prospěch ženského pohlaví. 

Hypotéza se potvrdila. Ve výsečovém grafu
8
 muži dosáhli úrovně 32% a ženy dosáhly 

úrovně 39%. Tento poměr je velmi podobný, ovšem s nepatrným rozdílem 7%. 

Hypotéza č. 6: Předpokládám, že rozdíl v tendenci všestrannosti u karatistů na 

soutěžích v jednotlivých kategoriích s rozdílem pohlaví v průběhu dvanácti let bude 

z hlediska dosažení větší míry ve prospěch žákovských kategorií obou pohlaví 

a v neprospěch kategorie senioři. 

Hypotéza se potvrdila. Z výsečového grafu
9
 je patrné, že nejpočetnější kategorie 

z hlediska nejvyšších průměrů dosažené všestrannosti jsou žákovské a dorostenecké 

kategorie, z toho konkrétní kategorie mladší žákyně s 15% převyšuje všechny ostatní 

kategorie. Oproti tomu méně početné jsou juniorské a seniorské kategorie, z toho 

konkrétní kategorie senioři je na tom s 3% nejhůře. 

                                                 

7
Graf 7 - Průměry počtů míry dosažené všestrannosti u karatistů na soutěžích v celém období s rozdílem 

pohlaví v kategorii mladší žáci a senioři. 
8
Graf 9 - Průměry počtů míry dosažené všestrannosti u karatistů mužského a ženského pohlaví na 

soutěžích v celém období. 
9
Graf 11 - Průměry počtů míry dosažené všestrannosti u karatistů na soutěžích v celém období bez rozdílu 

pohlaví ve všech kategoriích. 
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8 Závěry 

 Závěr č. 1: Celková tendence všestrannosti karatistů na soutěžích ve všech 

kategoriích v průběhu dvanácti let má sestupný vývoj. 

 Závěr č. 2: Tendence všestrannosti karatistů na soutěžích v průběhu dvanácti let 

bez rozdílu pohlaví má v kategorii senioři sestupnou tendenci a v průměru 

kategorií mladší žáci až junioři postranní (horizontální) tendenci. 

 Závěr č. 3: Rozdíl v tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích v kategoriích 

mladší žáci a senioři bez rozdílu pohlaví za posledních dvanáct let je z hlediska 

dosažení větší míry ve prospěch kategorie mladší žáci. 

 Závěr č. 4: Rozdíl v tendenci všestrannosti karatistů na soutěžích v kategoriích 

mladší žáci a senioři s rozdílem pohlaví za posledních dvanáct let je z hlediska 

dosažení větší míry ve prospěch kategorie mladší žákyně. 

 Závěr č. 5: Rozdíl v tendenci všestrannosti u karatistů mužského a ženského 

pohlaví na soutěžích v průběhu dvanácti let je z hlediska dosažení větší míry ve 

prospěch ženského pohlaví. 

 Závěr č. 6: Rozdíl v tendenci všestrannosti u karatistů na soutěžích 

v jednotlivých kategoriích s rozdílem pohlaví v průběhu dvanácti let je 

z hlediska dosažení větší míry ve prospěch žákovských kategorií obou pohlaví 

a v neprospěch kategorie senioři. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat sportovní výsledky karatistů ze soutěží typu 

Národní pohár JKA ČR a Mistrovství České republiky JKA ČR v kategoriích od 

mladších žáků až po seniory za posledních dvanáct let a vypozorovat míru všestrannosti 

(úspěch v kata a kumite na medailových pozicích) v jednotlivých kategoriích v průběhu 

daného časového období a zaznamenat případné odchylky. 

Pro porozumění zpracované výzkumné části slouží teoretická část, ve které je bojové 

umění karate patřičně popsáno a charakterizováno. Také je v ní sledovaný subjekt, 

pořádající uvedené soutěže (Český svaz karate JKA), zařazen a je poukázáno na stručný 

přehled soutěžního řádu, pravidel a směrnic turnaje. 
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Na základě názvu práce (Analýza všestrannosti karatistů na soutěžích v České republice 

za posledních dvanáct let) a jejích cílů bylo formulováno šest hypotéz, které vznikly na 

základě položených problémových otázek. Všechny hypotézy se potvrdily. 

Bylo zjištěno, že celosvětovým trendem karatistů na soutěžích je jejich specializace. 

Z toho důvodu je celková tendence všestrannosti závodníků karate sestupná. Přednost je 

kladena úspěchům na mezinárodní úrovni, kde pravidla specializaci závodníků 

nezakazují. 

Předejít se tomu dá kladením důrazu již v mladém věku karatistů na všeobecný rozvoj 

techniky a ne na rozvoj závodní formy. Je to otázka k zamyšlení pro konkrétní trenéry, 

jestli má smysl přemýšlet do budoucnosti a zaměřit se na rozvoj člověka jako takového 

díky karate a ne jít pouze po cestě úspěchů. Obě disciplíny kata a kumite se vzájemně 

synergicky doplňují, a proto z dlouhodobého hlediska při správném zaměření výsledky 

vždy přijdou.  

Dalším východiskem může být znovuzavedení povinnosti startovat na soutěžích v obou 

disciplínách a případně zavedení finanční odměny pro závodníky, kteří získají tzv. 

kombinaci
10

. Případně, aby univerzální závodníci měli účast na všech soutěžích státem 

či konkrétním subjektem hrazenou, nebo alespoň dotovanou. 

Spolupráce klubů s cílem předávání vzájemných zkušeností mezi karatisty a rozbor 

dané problematiky je další možností, jak danou situaci vyřešit. Vyžaduje to ovšem 

aktivní zájem o zdokonalování se všech zúčastněných v obou disciplínách kata 

a kumite. 

Diplomová práce slouží pro stávající i budoucí trenéry, kteří jsou si dané problematiky 

vědomi a mají snahu se držet komplexnosti myšlenky karate. Její přínos spočívá 

v podrobné analýze daného problému, na jejímž základě lze vyvodit postupy vedoucí ke 

                                                 

10
Na soutěžích JKA ČR bude udělena kombinace (kata + kumite) závodníkovi, který dosáhne nejnižší 

součet umístění v obou disciplínách (pouze 1. – 3. místo). V případě rovnosti dvou závodníků při 

umístění 2. + 2. a 1. + 3. (3. + 1.) získá kombinaci závodník, který dosáhl v jedné z disciplín 1. místo (tzn. 

závodník s umístěním 1. + 3., popř. 3. + 1.). V případě že dojde k rovnosti dvou závodníků při umístění 1. 

+ 3. a 3. + 1., kombinace nebude udělena. 
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zlepšení situace. Práci lze použít pro návrhy zavedení změn v Českém svazu karate 

JKA, ale i v jiných subjektech. Uvedená doporučení lze cílit i na mezinárodní scénu, 

která by Český svaz karate JKA a další subjekty mohl prosazovat. 
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Výsledky ze soutěží 34 - 1. kolo Národního poháru JKA ČR v roce 2012 

(BABOR, 2012) 
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2. kolo Národního poháru JKA ČR v roce 2012 
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Výsledky ze soutěží 35 - 2. kolo Národního poháru JKA ČR v roce 2012 

(BABOR, 2012) 
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Mistrovství České republiky JKA ČR v roce 2012 
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Výsledky ze soutěží 36 - Mistrovství České republiky JKA ČR v roce 2012 

(BABOR, 2012) 
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1. kolo Národního poháru JKA ČR v roce 2013 

 



171 



172 



173 

 
Výsledky ze soutěží 37 - 1. kolo Národního poháru JKA ČR v roce 2013 

(BABOR, 2013) 
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2. kolo Národního poháru JKA ČR v roce 2013 
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Výsledky ze soutěží 38 - 2. kolo Národního poháru JKA ČR v roce 2013 

(BABOR, 2013) 
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Mistrovství České republiky JKA ČR v roce 2013 
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Výsledky ze soutěží 39 - Mistrovství České republiky JKA ČR v roce 2013 

(BABOR, 2013) 
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1. kolo Národního poháru JKA ČR v roce 2014 
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Výsledky ze soutěží 40 - 1. kolo Národního poháru JKA ČR v roce 2014 

(BABOR, 2014) 
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2. kolo Národního poháru JKA ČR v roce 2014 
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Výsledky ze soutěží 41 - 2. kolo Národního poháru JKA ČR v roce 2014 

(BABOR, 2014) 
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Mistrovství České republiky JKA ČR v roce 2014 
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Výsledky ze soutěží 42 - Mistrovství České republiky JKA ČR v roce 2014 

(BABOR, 2014) 


