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Pražský svaz karate byl i v roce 2015 stabilním sportovním sdružením, které aktivně a kvalitně pracuje 

v rámci českého svazu karate a pražského svazu karate. Komunikace mezi vedením PSKe a oddíly je sice 

často těžkopádnější a ne příliš dynamické, ale jedná se celorepublikový problém, zvláště ve velkých 

městech. Prakticky drtivý počet pražských oddílů buď nefunguje i v minimální formě, nebo se jejich vedení 

nestará o další rozvoj svých karatistů, hlavně těch mladších, což dokumentují pražská soutěže jako „O pohár 

SK Kesl ryu“ pro začínající karatisty všech věkových kategorií, které si sice nakonec zúčastnilo cca 70 

závodníků, ale tak maximálně 20 z Prahy a to pouze prakticky stále ze stejných oddílů. Stejně tak soutěže 

Kesl CUP, Memoriál Jiřího Fuchse, Pražský přebor apod. Tím navazuji i na odběr známek, které je třeba 

platit elektronickou formou, bez této známky není možné se zúčastňovat soutěží, ani nezískávat další 

technické stupně. Na minulé VH byla odsouhlasená i určitá motivační dotace z odebraných známek na 

činnost do oddílu, ale i když došlo k určitému zvýšení odběru a to díky hospodáři PSKe Filipovi Milerovi, 

myslím, že ještě plno pražských kubů má rezervy 

Díky oddílům, které známky poctivě odebírají a následně tedy i získaly určitou návratnost do oddílů si 

PSKe mohlo dovolit přispět dotací na veškeré soutěže pořádané na území Prahy, bylo třeba koupit novou 

tiskárnu, která po několika letech užívání skončila a podobně. 

Celková reprezentace a hodnocení svazu karate navenek se hodnotí stavem členské základny, počtem 

pořádaných akcí, a sportovní úspěšnosti jednotlivých sportovců Prahy i celých klubů. V té úspěšnosti má 

hodně klubů rezervy, o kterých se zmíním později  

 

V PSKe máme momentálně 30 registrovaných klubů, ale ty aktivní, které pořádají soutěže, jsou pouze 

oddíly SK Kesl ryu s Jukl karate týmem, které pořádaly přebor Prahy, Kesl CUP a soutěž „O pohár SK Kesl 

ryu“ pro naděje karate, TJ Karate Praha pořádající již tradiční soutěž Memoriál Jiřího Fuchse, a SK 

Kamiwaza karate, který pořádal NP seniorů a juniorů. Jako velmi dobrou spolupráci hodnotí PSKe s Českou 

asociací budo karate, jejíž soutěže byly vždy velmi dobrou vizitkou Prahy, ať to byla VC ČABK v dubnu 

nebo v listopadu mezinárodní MČR ČABK, která se zúčastnilo přes 400 závodníků se 48 klubů a 10 států 

Evropy.  

 

V tomto roce díky nabitému soutěžnímu kalendáři proběhlo školení a doškolení trenérů a potěšitelný byl 

počet nových i doškolujících se trenérů v počtu 28 a i celkový počet semináře cca 50 osob a tak jedině co 

nás mohlo mrzet byla slabá účast rozhodčích ČSKe, kteří by to potřebovali k tomu, aby dobře rozhodovali. 

Školení krajských rozhodčích proběhlo na stejném semináři s tím, že další teorie proběhla 22.1.2016 a praxe 

na 8. ročníku Kesl CUPU též již tento rok 31.1.2016.  Problém však v této oblasti nemáme, protože 5 

pražských rozhodčích má nejvyšší licenci ČSKe a sice K. Kesl, T. Dvořák, J. Pekarovič, J. Pilmann a J. 

Tesárek. I tak nadále zůstává snaha svazu proškolovat stávající rozhodčí a vychovávat nové rozhodčí a 

všestranně je podporovat. V tomto duchu pokračujeme i v tomto roce a je potěšitelná že noví regionální 

rozhodčí mají snahu si udělat licenci i ČSKe. 

 

Dalším potěšitelným faktem je, že PSKe registruje 61trenérů karate, druhou stránkou věci je, že zastoupení 

Prahy z hlediska účasti sportovců na soutěžích tomu neodpovídá a to ani z pohledu soutěží pro nižší STV 

jako 8 a 7.Kyu. Je nutné trošku zdravého patriotismu trenérů PSKe, motivovat své cvičence k soutěžím a 

snažit se tím o co nejlepší reprezentaci PSKe, jak na půdě kraje tak ČSKe. Absolvováním soutěží jednak 

zvyšujeme kvalitu trénovaného jedince a jednak zvyšujeme motivaci cvičení a tím zabraňujeme i snižování 

členské základny PSKe. 

Pokud použijeme žebříček Karaterec nejúspěšnějších klubů ČR za rok 2015 ze všech kategorií, nejlepší ze 

všech kategorií je 7. Dragon Neratovice a 9. SK KESL RYU. V seniorech vévodí žebříčku SK KESL RYU, 

v juniorech a dorostu též, kde je potěšitelná že i druhé místo patří pražskému klubu a sice Karate Vision. 

V kategorii žactva je na třetím místě úspěšnosti klub Dragon Neratovice. 

I v jednotlivcích Praha diktuje, celkově na 1. místě skončila Zuzka Augustinová z SK Kesl ryu, 2. Daniel 

Brejcha z Dragon Neratovice a ještě 4. místo Jindřich Pilmann z SK Kesl ryu. Nejlepší senior pro rok2015 

Jindřich Pilmann, v dorostu a juniorů Zuzka Augustinová a ještě 6,7 a 8 místo patří kubu Karate Vision. 

Žákům vévodil Daniel Brejcha z Dragon Neratovice, když ještě 4. místo patřilo Denise Brejchové ze 

stejného klubu a 5. místo Šťáhlavskému z Kabu Praha. 

 



Opět apeluji na ZK, aby dodržovali důsledně kritéria zkušebního řádu a následně udělování vyšších STV. Je 

třeba mít na paměti, že „darováním“ vyšších STV si udržíme cvičence jen velmi krátkodobě. Je 

pochopitelné, že každý klub se všemožně snaží o udržení svých cvičenců, avšak mnohdy děs, ve smyslu 

prezentovaných STV na soutěži, dělá nejen špatnou vizitku ZK i karatistů, ale „zadarmo“ udělování STV 

má nakonec opačný účinek a motivace k další práci cvičencům upadá.  

 

Tento rok bude opět několik seminářů na kata i kumite pořádané PSKe, školení i doškolení trenérů 

předpokládáme příští rok, stejně jako rozhodčích PSKe, ale nezbývá než doufat, že se jich opět nezúčastní 

pouze ostatní kluby z ČR a z Prahy jeden nebo dva.  

Naprostou nezbytností je třeba při hodnocení roku 2015 a tím i práce VV PSKe vyzdvihnout perfektní práci 

předsedy STK p. Jukla, protože kvalita každé soutěže je především závislá na stoprocentní práci STK, 

zvláště při nedisciplinovanosti mnoha závodníků a jejich koučů při prezentaci. Stejně jeho nástupce Jan 

Bartoš zvládá svoji úlohu výborně. Webové stránky PSKe jsou z pohledu informací dostačující, včas 

aktualizované a určitě patří k těm nejlepším v ČR. Velkým přínosem byl nástup hospodáře Filipa Milera, 

který povýšil hospodaření PSKe na perfektní úroveň, hlavně jeho zásluhou se několik pražských klubů 

dostalo k dotacím Hlavního města Prahy, kdy nejen sestavení smluv s kluby, ale i komunikaci s nimi se 

počítalo ne na hodiny a dny, ale dalo by se říci minimálně týdny náročné práce. Zkrátka bez našeho 

hospodáře by kluby na tuto dotaci nedosáhly. Ještě jednou díky. 

Reprezentací pro PSKe je i skutečnost, že ve státní reprezentaci mimo několika pražských karatistů, máme 

jako asistentku na kata mistra sportu Ivu Keslovou z (SK Kesl ryu). 

 

Všechny sporty, zvláště ve velkých městech se potýkají s určitým ústupem, karate se dostává do svízelné 

situace, členská základna se menší, pražští úspěšní závodníci se dají pomalu spočítat na prstech jedné ruky a 

výkony na soutěžích jsou mnohdy tristní, ať se jedná o kata či kumite. Konfrontace s Evropou či světem se 

zvláště ve WKF není určitě nejlepší i když v minulém roce se přece jenom něco za Prahu podařilo a to titul 

mistryně Evropy EKF Zuzky Augustinové z SK Kesl ryu.  VV PSKe vyzývá jak sportovce, tak funkcionáře 

pražského svazu karate k větší motivaci nových členů, nových závodníků vlastním příkladem, pěstovat a 

rozvíjet zdravý nacionalismus, preferovaní oddílové příslušnosti a v neposlední řadě i pražský patriotismus. 

Dále vyzývá trenéry i vedoucí klubů k další propagaci PSKe na domácí i mezinárodní sportovní půdě a 

výraznější působení na své cvičence ve smyslu účasti na soutěžích pražských i ČSKe a ostatních asociací.  

V roce největším pražským turnajem byl IIV. ročník Kesl CUPU pořádaný Sk Kesl ryu a Jukl karate o 

teamem ve spolupráci s PSKe o kterém již byla řeč, Memoriál Jiřího Fuchse pořádaný TJ karate Praha ve 

spolupráci s PSKe, Přebor Prahy pořádaný SK Kesl ryu a Jukl karate teamem a ve spolupráci s PSKe, dále 

soutěž „O POHÁR SK KESL RYU“ pro začínající karatisty, kterou pořádal SK Kesl ryu s Jukl karate 

teamem a ve spolupráci s PSKe. PSKe též spolupracoval s klubem Kamiwaza, který pořádal NP seniorů a 

juniorů. PSKe se podílel i na soutěžích ČABK pořádané na území Prahy, které dobře karate v Praze 

reprezentovaly.  

Všechny soutěže byly perfektně pořadatelsky zvládnuté a i konkurence z celé ČR i mezinárodní konkurence 

byla potěšující. 

Je třeba stále zdokonalovat pravidelné odevzdávání informací o členské základně na ČSKe a ČUS, morálku 

při odběru známek karate ČSKe a hrazení včetně evidence zkoušek STV. Je nezbytné si uvědomit, že 

kvalita karate ČR s odchodem těch nejlepší nemůže být nadále tak propastná jako je nyní. Ani Praha a 

pražské kluby se nijak výrazně nesnaží tuto skutečnost měnit. Je třeba neustále mít na mysli základní 

myšlení odkazu starých mistrů, a snažit se neustále motivovat své cvičence a vlastním příkladem a 

spoluprací s ostatními oddíly zvýšit kredit pražského karate, které by se odrazilo i v konečném žebříčku 

ČSKe. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům výboru i členům kontrolní komise, kteří v tomto období 

vykonávali nezištně svoji činnost. Poděkování patří i oddílům PSKe, kteří vzorně reprezentovaly PSKe a 

stoprocentně si plnily svoje povinnosti. 


