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Zpráva předsedy STK PSKe 

Přednesl: p. Jan Bartoš 

 

 

1/ Nová pravidla WKF verze 2015. Jak již jsme Vás informovali emailem, od 1.1. 2015 

začali platit nová pravidla WKF.  

Důležité změny – zavedení obličejových masek a chráničů hrudi - k tomu zatím na závodech 

pražských ani závodech ČSKe nedochází, bohužel pravděpodobně zbytečně vyhodily finanční 

prostředky všichni mladí závodníci WKF, protože zatím se změny v tomto ohledu nevyvíjejí 

ani v této mezinárodní organizaci. Dále změna doby trvání zápasu - Muži 3min / medailové 

zápasy 4min, Ženy 2min / medailové zápasy 3min. Změna ATOSHI BARAKU - 10 sekund 

před koncem zápasu. U juniorů, dorostu a žactva je dovolen pouze velmi lehký dotek kopem 

džodan na hlavu, tvář či krk, bodovaná vzdálenost se zvyšuje na 10cm. Zavedení SAI SHIAI 

atd. 

Takto upravená pravidla zůstali beze dalších změn a jsou platná i pro rok 2016. Pokud jste tak 

ještě neučinili, je potřeba se s nimi seznámit. České a anglické znění je k dispozici ke stažení 

na stárnkách PSKe. 

 

2/ Pražské turnaje 

 

V roce 2015 uspořádal Pražský svaz karate společně s kluby SK Kesl Ryu Shotokan, Jukl 

karate team a TJ KARATE Praha tři pražské turnaje. Držíme dlouhodobý trend v počtu 

turnajů od roku 2009. V  roce následujícím (2008), byl změněn postupový klíč na MČR, byly 

tedy zrušeny Pražské poháry a Pražskému svazu karate se podařilo uspořádat turnaje dva. O 

postupový turnaj jsme zatím STK ČSKe nežádali z důvodů, že těchto turnajů je neuvěřitelně 

mnoho a soutěže pořádané PSKe mají takovou prestiž, že není nutné dělat změny z důvodu 

nezájmu. 

 

 

Turnaj byl i díky již avizované úpravě kategorií velmi úspěšný. Zúčastnilo se ho 265 

závodníků ze 49 klubů (z toho 20 klubů bylo pražských). Mezi kluby byly i dva zahraniční – z 

Francie a Německa. 

 

Mezi nejpočetnější kategorie turnaje patřili Kata žákyně 8.+7.kyu (31 závodnic) a Kata žáci 

8.+7.kyu (35 závodníků). I toto nás ubezpečilo, že náš záměr zpřístupnit turnaje začínajícím 

Karatekům se povedl a v tomto trendu budeme nadále pokračovat i na dalších turnajích. 

 

Nejúspěšnějším klubem turnaje se stal SK Kesl Ryu Shotokan se ziskem 27 medailí (11-11-

5). 

 

Druhým turnajem byl Přebor Prahy 2009 (09.05.2009) 

Nominační turnaj na MČR mládeže a seniorů, který za podpory Pražského svazu karate 

uspořádal klub SK Kesl Ryu Shotokan.  

 

Turnaje se zúčastnilo 118 závodníků z 20 klubů (tedy mírný nárůst o proti roku 2008 – kdy se 

turnaje zúčastnilo 101 - závodníků z 20 klubů.). 

 

Novinkou na Pražském přeboru byli vedlejší nenominační kategorie pro začínající Karateky v 

duchu předcházejících turnajů pořádaných Pražským svazem karate. Jedná se o kategorie 

http://www.sk-kesl-ryu.cz/
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Kata 8.Kyu + 7.Kyu (ve věkových kategoriích chlapci, dívky, muži, ženy, veteráni) a Kata 

6.Kyu a vyšší – veteráni.  

 

Nejúspěšnějším klubem turnaje se stal SK Kesl Ryu Shotokan se ziskem 38 medailí (15-11-

12). 

 

 

 

Třetím turnajem byl II. Kesl Cup 2015 (2.5.2015) 

Turnaj uspořádal klub SK Kesl Ryu Shotokan za podpory Pražským svazem karate. Turnaje 

se zúčastnilo 212 závodníků z 37 klubů (z toho 15 klubů bylo pražských), opět tedy mírný 

nárůst oproti roku 2008 kdy se turnaje zúčastnilo 198 závodníků z 30 klubů. 

 

I tento II. ročník byl v duchu předchozích turnajů přizpůsoben všem začínajícím Karatekům a 

určitým zpestřením byly kategorie Kata černé a Kata hnědé pásy bez rozdílu věku a pohlaví. 

Nemalý ohlas měla i ukázka bojového umění Saisho Ki Do, předvedena pořádajícím klubem 

SK Kesl Ryu Shotokan.  

 

Nejúspěšnějším klubem se opět stal SK Kesl Ryu Shotokan se ziskem 34 medailí (12-7-15). 

 

 

 

 

 

Mistrovské soutěže České republiky 

 

Na mistrovství ČR mládeže a seniorů 2015 (5.12. – 6.12. 2015 Ostrava) pražští závodníci 

vybojovali 3 zlaté medaile, 3 stříbrné medaile, 4 bronzové medaile, 4 pátá místo a 2 sedmá 

místa. Množstí medailí je velmi potěšující. Tito závodníci byli členy klubů KARATE TESY 

Shotokan, Karate Vision, SK Kesl Ryu Shotokan, Sport Club Flair a TJ KARATE Praha. 

 

 

Na Mistrovství ČR mládeže 2009 (05. - 06.12.2009) pražští závodníci vybojovali 5 zlatých 

medailí, 5 stříbrných medailí, 12 bronzových medailí, 14 pátých míst, 1 sedmé místo. Oproti 

roku 2008 je to zlepšení o 3 zlaté medaile a celkově o 7 medailí. Tito závodníci byli 

členy klubů K.A.B.U. Praha, Karate Vision, SK Kesl Ryu Shotokan, SK-SCHICK-RYU 

shotokan, SK Tommi Shotokan, Sport Club Flair a TJ KARATE Praha. 

 

 

VII. LETNÍ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE 2015  

 

 

16.6 - 17.6. se v Plzni uskutečnila Letní olympiáda mládeže 2015. Pod vedením trenéra Aleše 

Spálovského se olympiády zúčastnili dva reprezentanti Hlavního města Prahy.  

 

Jmenovitě: 

 

Tereza Karbanová Karate club Horní Měcholupy 

Aleksandar Šešlija Karate club Horní Měcholupy 

 

http://www.sk-kesl-ryu.cz/
file:///D:/Jenda/1_moje_weby/PSKe/KeslCup/index.html%23kluby
http://www.sk-kesl-ryu.cz/
http://www.karatetesy.cz/
http://www.karatetesy.cz/
http://www.karatevision.cz/
http://www.tjkaratepraha.cz/
http://www.kabupraha.cz/
http://www.karatevision.cz/
http://www.tommi-flair.cz/
http://www.tjkaratepraha.cz/
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Výpravě se bohužel nepodařilo dosáhnout medailových pozic. 

Celkově za všechny kategorie kraj Praha obsadil 2 místo v hodnocení krajů. 

 

Tímto bych chtěl všem zúčastněným Karatekům poděkovat za reprezentaci pražského karate a 

trenérovi za vedení závodníků na tomto turnaji. 

Bohužel bych zde chtěl zmínit laxní přístup pražských klubů a téměř žádnou reakci ve snaze o 

účast na letních olympijských hrách. Doufám, že po vyhlášení termínu dalších her obdržíme 

včasné odpovědi i když budou záporné. 

 

 

 

3/ Soutěžní řád a soutěžní kalendář PSKe 2010 

 

Soutěžní řád zůstává stejný jako v minulém roce. Nominačním turnajem na MČR mládeže je 

Kesl cup 2016 seniorů je Přebor Prahy 2010. Stejně jako minulý rok každý závodník na tomto 

turnaji bude moci startovat pouze v jedné kategorii a to v kategorii do které bude patřit dle 

svého věku na MČR. 

 

Závodník, kterému se nepovede vyhrát postupovou soutěž, má dále možnost postoupit na 

MČR z žebříčku ČSKe, tedy soutěžit na nominačních turnajích ČSKe a získávat body. 

 

 

4.6. 2016 - Přebor Prahy 

31.01.2010 - Prague Open 2010 

   doplněna kategorie Kumite Ml.žákyně (7-11 let) BRH 

 

06.06.2010 - Přebor Prahy 2010, kde plánujeme z důvodu zájmu ještě přidat  

    k nenominačním kategoriím kategorii kumite veteráni. 

 

září-říjen 2010 III. Kesl Cup 2010 

 

 

5/ Reprezentace mládeže pro rok 2010 
Na konci prosince zveřejnil ČSKe seznam členů reprezentace mládeže pro rok 2010. 

Členy reprezentace ČR z pražských klubů jsou: 

 

Petr Šimůnek   - SK Kesl Ryu Shotokan & Saisho Ki Do 

Ondřej Kumpošt  - SK Kesl Ryu Shotokan & Saisho Ki Do 

Pim Brands   - SK Kesl Ryu Shotokan & Saisho Ki Do 

Jaroslav Sládek  - SK Kesl Ryu Shotokan & Saisho Ki Do  

Jiří Motejl   - Karate Vision 

Matěj Dopita   - Karate Vision 

Matěj Cvrk   - Karate Vision 

Kryštof Kulan  - TJ KARATE Praha 

Diana Rešková  - TJ KARATE Praha 

Tomáš Truong  - SK karate Dragon DDM Neratovice 

Tereza Obermajerová - SK-SCHICK-RYU-SHOTOKAN 

Anna Ročková  - K. A. B. U. Praha 

 

http://www.sk-kesl-ryu.cz/
http://www.sk-kesl-ryu.cz/
http://www.sk-kesl-ryu.cz/
http://www.sk-kesl-ryu.cz/
http://www.karatevision.cz/
http://www.karatevision.cz/
http://www.karatevision.cz/
http://www.tjkaratepraha.cz/
http://www.tjkaratepraha.cz/
http://karate.ddm.sweb.cz/
http://www.kabupraha.cz/
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6/ Liga družstev 2015 
V prosinci jsme pražské kluby oslovili s nabídkou účasti jejich závodníků na lize kumite 

družstev 2010.  

 

Jednalo se o vytvoření výběru Pražského svazu karate, popřípadě doplnění jiného pražského 

týmu aby byl kompletní a mohl se ligy zúčastnit.  

 

Bohužel žádný z klubů neprojevil zájem. Je to škoda, protože máme v kraji šikovné 

závodníky, nehledě na to že by to pro ně byla určitě veliká zkušenost a další rozvoj jejich 

závodních dovedností.  

 

Určitě tuto myšlenku účasti pražských závodníků na lize kumite družstev budeme dále 

rozvíjet a s touto agitací ohledně příštího ročníku ligy začneme mnohem dříve. Věřím, že by 

se nám určitě s Vaší pomocí podařilo vytvořit alespoň jeden tým v každé kategorii a posílit 

tak již zkušené týmu TJ Karate Praha a SK Kesl Ryu Shotokan. 

 

 

7/ Zkušební komisaři a evidence STV 

V současné době má Pražský svaz karate 20 zkušebních komisařů III. třídy. Dva mají platnou 

licenci do roku 2011, dvěma skončila v minulém roce a ostatním vyprší licence v tomto roce.  

 

Chtěl bych všechny zájemce o udělení licence Zkušebního komisaře III. třídy PSKe požádat, 

aby postupovali tak, že vyplní Žádost o udělení licence zkušebního komisaře III. třídy (která 

je ke stažení na webových stránkách PSKe) a žádost zaslali na úsek STK PSKe (nejlépe 

elektronicky).  

 

Stávající Zkušební komisaře, kteří si budou licenci prodlužovat, bych chtěl požádat, aby o 

tom také informovali úsek STK PSKe. (při platbě na účet, máme výpis k dispozici jednou za 

čtvrt roku?). Veškerou evidenci Zkušebních komisařů, stejně jako rozhodčích a trenérů, máme 

zveřejněnou na webových stránkách PSKe a je potřeba, aby byla pořád aktuální a bez Vašeho 

zájmu a dodržování určitých pravidel tomu tak bohužel nemůže být.  

 

Poplatek za licenci ZK se řídí Ekonomickou směrnicí 01/2008 PSKe. Součastná razítka 

zkušebních komisařů jsou i při prodloužení licence nadále v platnosti. 

 

Na webových stránkách máme evidenci STV jak Kyu tak Dan, kterou průběžně doplňujeme 

dle protokolů STV, pokud nám je zkušební komisaři předají. Za rok 2009 jsem obdržel 

zkušební protokoly pouze od klubů Jukl Karate Team, Karate klub Mironet Praha, SK karate 

Dragon DDM Neratovice, SK-SCHICK-RYU shotokan, SK Trial - shotokan karate a TJ 

Karate - H – Libčice. Apeluji proto na všechny zkušební komisaře, aby protokoly o zkoušce 

odevzdávali přímo úseku STK PSKe. Nejlépe oskenované zaslat emailem (popřípadě je 

můžete nechat u pí. Volfové a mě o tom informovat). Je to i věc předsedy klubu, aby si 

ověřili, zda jsou zkoušky jejich klubu v databázi Pražského svazu karate zaznamenány.  

 

Databáze Zkušebních komisařů, Evidence STV, Trenérů a Rozhodčích je veřejná a volně 

přístupná na webových stránkách Pražského svazu karate. 

 

 

8/ Rozhodčí 
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Na poli rozhodčích se ani v roce 2009 nic nezměnilo a jsme nadále odkázáni na pomoc 

rozhodčích z jiných krajů. 

 

V současné době máme 5 regionální rozhodčí, kteří se pravidelně účastní pražských turnajů. 

Jmenovitě Michal Bláha, Jan Dovolil, Petr Vašíček, Vladimír Bílek, Roman Kotěra a 6 

rozhodčích s licencí ČSKe:  

Tomáš Dvořák RA – Kumite SA - Kata 

Karel Kesl  RA – Kumite SA - Kata 

Josef Pekarovič RA – Kumite SA - Kata 

Jakub Tesárek  RA – Kumite SA - Kata 

Jindřich Pilmann RB – Kumite SA - Kata 

Michal Křížek  RB – Kumite SB - Kata 

 

Školení nových rozhodčích v roce 2009 pro nezájem neproběhlo. O průběžné doškolování 

regionálních rozhodčích, ke kterým se přidali ještě zkušení členové klubu SK Kesl Ryu, aby 

nám na turnajích pomohli, se v průběhu roku staral p. Kesl, jakožto garantem stylu Shotokan 

a zároveň hlavní rozhodčí na pražských turnajích. 

 

Všem rozhodčím bych chtěl poděkovat za jejich činnost jak na pražských turnajích, tak na 

turnajích ČSKe.  

 

9/ Počet registrovaných klubů v PSKe 

 

Na žádost předsedy klubu Kakutogi Academy bylo ukončeno členství v PSKe a klub byl 

odebrán z webové prezentace členských klubů. 

V současné době PSKe registruje  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Závěr 

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval členům Výkonného Výboru p. Karlovi Keslovi a p. 

Filipovi Milerovi a členům kontrolní komise za skvělou spolupráci. 

 

Dále bych chtěl poděkovat p. Tesárkovi, p. Linkemu a všem členům SK Kesl Ryu Shotokan, 

kteří se podíleli na organizování pražských turnajů v roce 2009 a v neposlední řadě bych chtěl 

poděkovat pí. Keslové a sl. Pecekové za jejich práci pro reprezentaci ČR. I když nespadají 

pod Pražský svaz karate ale přímo pod ČSKe, jejich práci sledujeme a velice si ji vážíme. 

 

Děkuji 

Zpráva předsedy KR PSKe 

Přednesl: p. Jan Bartoš 

 

 

 

 

Děkuji 

 


