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ZKUŠEBNÍ KOMISAŘI, A ZKUŠEBNÍ KOMISE JUDA (ZK)
A) Zkušební komisaři


ZK pro judo je kvalifikovaný odborník v judu, který je řádně registrován podle udělené třídy
v centrální evidenci ČSJu;



při vykonávání zkoušek hodnotí, posuzuje a uděluje stupeň technické vyspělosti v rámci své
kompetence žadatelům a kandidátům, kteří zkoušky vykonávají v souladu s ustanovením
platného ZŘ ČSJu;



ZK je řádně jmenovaný a registrovaný v CE. S platnou licencí je oprávněn zkoušet jednotlivé
stupně technické vyspělosti podle třídy kvalifikace, která je mu udělena;



povinností každého ZK je zúčastňovat se pravidelných doškolení zkušebních komisařů (jednou
za pět let) organizovaných KD ČSJu;



každý ZK (platí pro ZK I. a II. třídy) si vede evidenci o zkouškách, které za pětileté období
provedl. Při doškolení se touto evidencí prokáže. Pokud uchazeč o prodloužení platnosti není
schopen prokázat činnost, není důvod kvalifikaci prodloužit;



příslušnou kvalifikaci a evidenční číslo musí mít všichni zkušební komisaři potvrzené od:
o

KSJu (ZK III.tř)

o KD ČSJu (II. a I. tř.)


zkouška složená u ZK, který nemá platnou třídu komisaře, nebo není evidován v CE, nemůže
být platná a nebude ani zaevidována.

Jmenování zkušebních komisařů
Jmenování zkušebních komisařů jednotlivých tříd se provádí na základě žádosti zájemců, kteří
splňují podmínky tohoto zkušebního řádu a jsou doporučeni oddílem, KSJu, nebo ( ČSJu).
Zkušebního komisaře uděluje příslušný (KSJu, ČSJu) v intencích tohoto zkušebního řádu a na
základě výsledků zkoušek na stupně DAN a znalostí prokázaných při zkouškách na trenérskou třídu.
Ke konečnému jmenování je třeba vykonat odbornou zkoušku, která se skládá z části:



praktické - ve které uchazeč prokáže znalosti z technik, které bude oprávněn zkoušet
teoretické - kde musí prokázat znalost tohoto zkušebního řádu a znalosti z oblasti teorie
juda

Tato zkouška se provádí zpravidla při závěrečné zkoušce na školeních trenérů. Všichni nově
jmenovaní ZK dostanou přidělené evidenční číslo, které bude registrováno v CE na webových
stránkách ČSJu.
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Předepsané podmínky pro zkoušky na zkušebního komisaře

Tabulka č. 1 Podmínky zkoušky na zkušebního komisaře
Praktická část

Teoretická část

ZK III. třídy:

znalost technik 6/5. KYU - 3. KYU

znalost Zkušebního řádu juda

ZK II. třídy:

znalost technik 6/5. KYU - 1. KYU

znalost Zkušebního řádu juda

ZK I. třídy:

znalost všech technik z GOKYA a Kata, až znalost Zkušebního řádu juda

do výše technického stupně, který uchazeč vlastní

Rozdělení zkušebních komisařů do tříd
Zkušební komisaři jsou rozděleni (dle níže uvedeného) do tří základních tříd s právem řídit,
vykonávat a potvrzovat zkoušky na jednotlivé technické stupně vyspělosti.
a)
Zkušební komisař III. třídy
 držitel stupně technické vyspělosti alespoň 1. KYU
 trenér III. třídy
 rozsah zkoušek 6/5.-3.KYU / eviduje příslušný KSJu.
b)
Zkušební komisař II. třídy
 držitel stupně technické vyspělosti 2. DAN
 trenér II. třídy.
 rozsah zkoušek 6/5.-1.KYU / eviduje KD ČSJu

c)
Zkušební komisař I.třídy
 držitel stupně technické vyspělosti alespoň 3. DAN
 trenér I. třídy
 rozsah zkoušek:
3.DAN může zkoušet 6/5.KYU – 2.DAN
4.DAN může zkoušet 6/5 KYU – 3.DAN
5.DAN může zkoušet 6/5.KYU – 4.DAN
6.DAN může zkoušet 6/5.KYU – 5.DAN
7.DAN může zkoušet 6/5.KYU - 6.DAN

Povinnosti zkušebních komisařů


Dostavit se včas k řádnému vykonání zkoušky, na kterou byl předem a s dostatečným
časovým předstihem delegován příslušným KSJu nebo ČSJu;



provést zkoušku v souladu s ustanovením tohoto ZŘ;
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před vykonáním zkoušky zkontrolovat žadateli všechny náležitosti na evidenční kartě,
(případně v průkaze judo) a na přihlášce ke zkoušce;



po úspěšném zvládnutí zkoušky potvrdit žadateli vykonání zkoušky do jeho průkazu judo
(pokud jej vlastní) svým zápisem obsahujícím evidenční číslo a podpis zkušebního komisaře;



zaslat formulář k doplnění Kyu ( Dan) o provedení zkoušky na vedení KSJu (pro KYU) nebo
KD ČSJu (pro DAN) k zavedení do CE;



vybraný poplatek za zkoušku (od zkoušeného) předat na KSJu respektive ČSJu v termínu do
14- ti dnů. Viz ekonomické směrnice ČSJu;



v případě, že se nemůže z vážných důvodů zúčastnit zkoušky, řádně a včas se omluvit;



všichni zkušební komisaři si na výkazech vedou evidenci o vyzkoušených lidech během
funkčního období (5 let). Tuto evidenci pak předloží při žádosti o prodloužení platnosti třídy
ZK. Prokázání činnosti bude jednou z podmínek jejího prodloužení.

Práva zkušebních komisařů










na včasné uvědomění a na včasnou delegaci na zkoušky, o sdělení místa konání zkoušky,
datu, hodině, a o pořadateli;
omluvit se ze zkoušek, pokud KD které zkušebního komisaře deleguje, nesplní všechny
požadované podmínky k přípravě konání zkoušky a nedeleguje ho včas (minimálně dva
týdny předem);
nepřipustit kandidáta ke zkoušce v případě zjištění nesrovnalostí v požadovaných
dokladech;
na úhradu výdajů spojených s vykonání zkoušek podle platné Ekonomické směrnici ČSJu.
Výdaje uhradí pořadatel zkoušek z poplatků vybraných od uchazečů;
vyžadovat od KD pomoc a rady při řešení sporných případů;
posuzovat s konečnou platností způsobilost kandidáta při zkouškách na jednotlivé
technické stupně;
na přeřazení do vyšší třídy zkušebního komisaře, za předpokladu, že splní všechny
podmínky a ustanovení uvedené v tomto ZŘ;
na zařazení do příslušného seznamu zkušebních komisařů a jeho zveřejnění v CE ČSJu.

B) Zkušební komise


Zkoušky na stupně KYU vykonává jeden ZK odpovídající třídy. Stupně KYU potvrzuje a
eviduje příslušný Krajský svaz juda (dále jen KSJu) na základě řádně vykonané zkoušky po
splnění technických podmínek. Zkoušky na technické stupně KYU se provádějí bez
předchozí písemné žádosti, a to na základě domluvy kandidáta a jeho trenéra se zkušebním
komisařem, který má oprávnění zkoušet na příslušný stupeň. Po úspěšném vykonání
zkoušky potvrdí zkušební komisař kandidátovi absolvování zkoušky (pokud jej vlastní) do
jeho průkazu juda. Zkušební komisař si vede evidenci o prováděných zkouškách do
4

předepsaného tiskopisu a zašle tento tiskopis na administrátorovi příslušného KSJu
k zavedení do centrální evidence (CE). Termín zaslání k evidenci je 14 dní ode dne složení
zkoušky


KD jmenuje pro každé volební období jednoho ZK I. Třídy, který bude za zkoušky v kraji
zodpovídat. Jmenovaní ZK I. třídy pro daný kraj budou zvýrazněni v seznamech ZK na
stránkách KD ČSJu.



zkouška na stupeň 1. DAN. Žádost musí být podána na předepsaném tiskopisu (ke stažení
na www.czechjudo.cz – v oddělení Komise ČSJu, Kolegium danů) minimálně jeden měsíc
před plánovanou zkouškou. Při zkouškách na stupeň technické vyspělosti 1. DAN musí být
přítomni alespoň dva ZKJ, přičemž předseda zkušební komise musí být nositelem
technického stupně minimálně o jeden stupeň vyšší než zkoušený. Zkouška na stupeň 1.
DAN je v kompetenci KSJu, který ji zároveň povoluje;



zkoušky provádí zkušební komisaři, kteří mají zaplacený licenční poplatek na příslušný rok
a mají platnou licenci ZKJ. Zkouška na 1. DAN musí být vykonána před jmenovanou komisí
ve vhodných tréninkových prostorách. Zavedení do CE provádí administrátor KD ČSJu;



po úspěšném vykonání zkoušky potvrdí předseda zkušební komise kandidátovi absolvování
zkoušky (pokud jej vlastní) do jeho průkazu juda. Zkušební komisař si vede evidenci o
prováděných zkouškách. Předseda komise pak na předepsaném tiskopisu zašle seznam lidí,
kteří složili zkoušku administrátorovi ČSJu k zavedení do CE. Termín zaslání k evidenci je 14
dní ode dne složení zkoušky;



zkoušky na 2. a 3. DAN jsou povolovány komisí KD na základě písemné žádosti a na
předepsaném tiskopisu. Žádost musí být dodána na předsedu KD minimálně měsíc před
plánovaným termínem zkoušky;



zkoušky provádí zkušební komise schválená KD ČSJu. Musí být složena ze tří zkušebních
komisařů, kteří mají zaplacený licenční poplatek na příslušný rok a mají platnou licenci ZK,
přičemž předseda zkušební komise musí být nositelem technického stupně minimálně o
jeden stupeň vyšší než zkoušený;



na základě žádostí organizuje KD ČSJu zkoušky na předem vybraných místech ČR a
v předem vyhlášených termínech. V případě, že je v některé oblasti zájem o uspořádání
zkoušek mimo vyhlášený termín, je možno po projednání s KD ČSJu, výjimečně takovou akci
povolit. KD určí nejméně tříčlennou komisi. Zkoušky proběhnou obvykle ve dvou dnech.
První den je konzultační (je považován za seminář) a druhý den jsou veřejné zkoušky;



po úspěšném vykonání zkoušky potvrdí předseda zkušební komise kandidátovi absolvování
zkoušky (pokud jej vlastní) do jeho průkazu juda. Zkušební komisař si vede evidenci o
prováděných zkouškách. Předseda komise pak na předepsaném tiskopisu zašle seznam lidí,
kteří složili zkoušku administrátorovi ČSJu k zavedení do CE. Termín zaslání k evidenci je 14
dní ode dne složení zkoušky.
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C) Činnost KSJu a KD při vykonávání zkoušek.


VV příslušného KSJu připraví zpravidla na základě písemných přihlášek zájemců o zkoušky
na 1. DAN termíny a místa zkoušek, určí (zajistí) zkušební komisi a zorganizuje průběh
zkoušek;



zkoušky na technické stupně Kyu se neorganizují, jsou plně v kompetenci oddílů. Krajský
administrátor pouze nové nositele technických stupňů zaeviduje;



KD ČSJu připraví na základě přihlášek zájemců o zkoušky na 2. DAN a vyšší termíny a místa
zkoušek, určí zkušební komisi a zorganizuje průběh zkoušek. KD zodpovídá za evidenci o
vykonaných zkouškách, uložení protokolů o zkouškách a zpracování seznamu držitelů
stupňů DAN.

D) Hodnocení výkonu při zkouškách


Techniky, jejich kombinace a kontrachvaty, které kandidáti provádí při zkouškách dle
požadavků zkušebního řádu a zkušební komise jsou hodnoceny známkovacím systémem 1
až 5 za každou provedenou techniku. Přitom nejslabší výkon je hodnocen známkou 5 a
nejlepší známkou 1;



o každé zkoušce je veden zápis na předepsaném zkušebním protokolu, který si každý ZK
zakládá. Protokol ke stažení na stránkách KD ČSJu;



pro úspěšném složení zkoušky je podmínkou, aby kandidát neobdržel ani jednu známku 5.
Pokud k takovému případu dojde, musí zkoušku opakovat;



zkoušku lze při jedné akci opakovat maximálně třikrát. Pak je neúspěšný žadatel vyřazen a
na další zkoušku se může přihlásit po uplynutí půl roku. Vyřazení není důvodem k vrácení
poplatku.

E) Další ustanovení
Povinnosti nošení pásu příslušné barvy


Každý judista, který složil zkoušku na určitý stupeň technické vyspělosti KYU nebo DAN, je
povinen od data udělení nosit ke kimonu pás odpovídající barvou tomu stupni, který získal.
Barva pásu musí být zřetelná a u stupňů KYU pastelová;



nedodržení tohoto ustanovení může být důvodem k řešení před disciplinární komisí.

Zkoušky v zahraničí nebo před zahraniční komisí
Ve zdůvodněných případech a na základě žádosti schválené KD ČSJu (u vyšších stupňů VV ČSJu),
může člen ČSJu vykonat zkoušku na technický stupeň v zahraničí, pokud je tento zahraniční svaz
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členem EJU (IJF). Zkouška musí být povolena předem. Zpětné povolení nebo nostrifikace je
nepřípustné.
Zkoušky zahraničních judistů v České republice
V případě, že chce zahraniční judista vykonat zkoušku na některý stupeň technické vyspělosti v ČR,
musí předložit souhlas svého národního svazu juda. Pokud splní, tuto podmínku postupuje KD
(ČSJu) podle předpisů platných pro judisty organizované v českém svazu. Zkouška je prováděna dle
platného zkušebního řádu ČSJu a nikoliv podle zkušebního řádu země žadatele.
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F) Požadované technické i teoretické znalosti na jednotlivé stupně DAN

1. DAN
 KATA
a) Nage no kata
b) Katame no kata
 GOKYO: zkouší se dle tabulky, která je přílohou zkušebního řádu a která obsahuje
všechny techniky z Gokyo no kaisetsu, včetně renraku waza, ranzoku waza, hairi kata
gaeši waza. Zkušební komisař posoudí technickou zdatnost uchazeče a vybere techniky,
které bude na zkoušeném požadovat.
 Sebeobrana: 10 technik.
 První pomoc: znalost základů první pomoci.


















2. DAN
KATA
a) Nage no kata
b) Gonosen no kata
GOKYO: zkouší se dle tabulky technik, která je přílohou zkušebního řádu a která
obsahuje všechny techniky z Gokyo no kaisetsu včetně renraku waza, ranzoku waza,
hairi kata a kaeši waza. Zkušební komisař posoudí technickou zdatnost uchazeče a
vybere techniky, které bude na zkoušeném požadovat.
Sebeobrana: 10 technik.
První pomoc: znalost základů první pomoci.
3. DAN
KATA
a) Gonosen no kata
b) Kimeno kata
GOKYO: zkouší se dle tabulky technik, která je přílohou zkušebního řádu a která
obsahuje všechny techniky z Gokyo no kaisetsu včetně renraku waza, ranzoku waza,
hairi kata a kaeši waza. Zkušební komisař posoudí technickou zdatnost uchazeče a
vybere techniky, které bude na zkoušeném požadovat.
Sebeobrana: namátkově 5 technik (může být vypuštěno)
První pomoc: znalost základů první pomoci.
4. DAN
KATA
a) Kime no kata
b) Kodokan goshin jitsu
GOKYO: zkouší se dle tabulky technik, která je přílohou zkušebního řádu a která
obsahuje všechny techniky z Gokyo no kaisetsu včetně renraku waza, ranzoku waza,
hairi kata a kaeši waza. Zkušební komisař posoudí technickou zdatnost uchazeče a
vybere techniky, které bude na zkoušeném požadovat.
První pomoc: znalost základů první pomoci.
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5. DAN
KATA
a) Kodokan Goshin jitsu
b) Itsutsu no kata
GOKYO: zkouší se dle tabulky technik, která je přílohou zkušebního řádu a která
obsahuje všechny techniky z Gokyo no kaisetsu včetně renraku waza, ranzoku waza,
hairi kata a kaeši waza. Zkušební komisař posoudí technickou zdatnost uchazeče a
vybere techniky, které bude na zkoušeném požadovat.
První pomoc: znalost základů první pomoci.
6. DAN
KATA
a) Itsutsu no kata
b) Ju no kata
GOKYO: zkouší se dle tabulky technik, která je přílohou zkušebního řádu a která
obsahuje všechny techniky z Gokyo no kaisetsu včetně renraku waza, ranzoku waza,
hairi kata a kaeši waza. Zkušební komisař posoudí technickou zdatnost uchazeče a
vybere techniky, které bude na zkoušeném požadovat.
První pomoc: znalost základů první pomoci.
Poznámka: všechny katy se provádí vždy s ceremoniálem.

Každý kandidát na technický stupeň Dan by měl prokázat vlastnosti a znalosti v oblasti:
a. morální vlastnosti a etiku chování;
b. Soutěžní pravidla juda;
c. Pedagogické schopnosti, tj. schopnost vyučovat judo.
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ZÁVĚR
Tento zkušební řád Českého svazu juda byl vypracován s cílem zpřehlednit podmínky zkoušek
KYU, DAN a usnadnit práci zkušebním komisařům a jednotlivým zájemcům o zvýšení
technického stupně.
Poděkování
Zde mi dovolte, abych za aktivní spolupráci při tvorbě tohoto zkušebního řádu poděkoval
všem svým spolupracovníkům, kteří se na jeho tvorbě podíleli. Jsou jimi:
Buchar Tomáš, Dolejš Jiří, Dvořák Roman, Kalous Roman, Pelantová Věra, Smolík Petr, Volek
Pavel a všichni ostatní, kteří svými připomínkami přispěli ke konečné podobě tohoto
materiálu.
Při této příležitosti nelze nevzpomenou těch, kteří stáli u zrodu minulých zkušebních řádů a
ze kterých tento dokument v některých případech čerpal. Byli to:
Beneš Vladimír, Hefka Marian, Letošník Josef, Lorenz Vladimír, Stankovič Jan, Srdínko René,
Tesař Karel, Vele Jiří, Zátroch Dušan, Zrůbek Karel.
Zpracoval: Jiří Vele, předseda Kolegia danů ČSJu,
vedoucí autorského kolektivu
Seznam použitých zkratek
ČSJu - Český svaz juda
KSJu - Krajský svaz juda
KD - Kolegium danů ČSJu
ZK - zkušební komisař juda
ZŘ - zkušební řád
TMK - trenérsko - metodická komise
CE - centrální evidence ČSJu
KSJu - Krajský svaz juda
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