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CZECH SHOTOKAN KARATE UNION je svaz, 
který sdružuje spolky karate po celé České re-
publice. Součástí svazu je 21 klubů.  Činností 
svazu CZECH SHOTOKAN UNION je pořádání 
svazových závodů kdy vyvrcholením se stává 
Mistrovství České republiky.   Letošním cílem 
svazu bylo obstát na Mistrovství světa 
WSKU v Tureckém Istanbulu. Toho závodu 
se zúčastnilo téměř 30 závodníků. Odměnou 
na tomto turnaji bylo celkové 9. místo! z 25 
zemí z celého světa 

Nedílnou součástí činnosti svazu je zajistit kva-
litní trenéry, kteří se starají o členskou zákldnu. 
Na základě toho proběhlo v školení trenérů, kdy 
byly představeny nejmodernější trendy v přípra-
vě nadějných karatistů. Na pomoc byli přizváni  i 
reprezentační trenéři a účastníci Olympijských 
her v Tokiu. 

ČINNOST ORGANIZACE



ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA
Jako statutární orgán spolku jedná navenek jménem spolku a 
spolek zavazuje předseda. Písemné právní úkony činí a za spo-
lek podepisuje tak, že k názvu spolku připojí svůj vlastnoruční 
podpis. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struk-
tuře organizace ani ve složení statutárních orgánů.

Název účetní jednotky: Česká unie shotokan karate z. s.. 
Sídlo: Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice, 370 10 
IČ: 01439952
Právní forma: spolek
Spisová značka: L 6029 vedená u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích
Název nejvyššího orgánu: Valná hromada
Statutární orgán:
Předseda: PhDr. PETR BENÍŠEK,
Jana Štursy 86/20, České Budějovice 3
370 10 České Budějovice
Členská základna
Česká unie shotokan karate   evidovala na konci sledovaného 
období 1421 členů.



Velmi důležitým aspektem proto, aby děti 
obstá-li ve vysoké konkurenci je jednoznačně 
kvalita trenérů.  V době kdy se stále více a více 
vytrácí přirozený pohyb dětí, je čím dál 
důležitější role trenéra. Dnes již málo dětí 
dokáže udělat správně kotoul, vyšplhat na tyč 
nebo jen správně běžet. 

CZECH SHOTOKAN UNION, proto dbá na to, 
aby každý  trénér disponoval alespoň licencí 3. 
třdy.  A proto každoročně pořádá školení 
trenérů, kte-ré se změřuje nejen na trénink 
našich reprezen-tatů, ale především na trénink 
mládeže a  speci-fický trénink pro děti již od 3 
let

Trenérům poskytujeme možnost vyzkoušet si 
nejmodernější pomůcky v oblasti technické 
pří-pravy. Trenéři měli také možnost seznámit 
se s pomůckami tříbícími reakční schopnosti.. 

Na školení jsou zváni odborníci z fyzioterapie, 

kteří se snaží trenérům vysvětlit nejen důležitost 
tréninku, ale především  důležitost   regenerace 
a kompenzačního  cvičení na výkony závodníků  
Dále také reprezentační trenéři, ale i 
mezinárodní závodníci, kondiční trenéři a 
mentální koučové, 

Závěr každého školení patří sestavení správné-
ho tréninku a  písemného testu. Každý účastník 
si vylosuje pro jakou skupinu závodníků bude 
trénink sestavovat a komise poté vyhodnotí  
zda byl trénink sestaven správně. Popřípadě 
poskytne radu jak trénink zlepšit

Letošní školení se konalo v Pardubicích, kde 
nám zázemí poskytl právě pardubický karate  
klub Lions Pardubice.  Mezi trenéry je o toto 
ško-lení stále větší zájem. Trenéři si začínají 
uvědo-movat jak důležitý je kvalitní trénink, 
regenerace   a  motivace dětí.  

  13.–14. 10. 2021        Pardubice

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ



Gogita Arkania

Gruzíjský závodník 
a několikanásobný 
mistr světa, účastník 
olympijských her v 
Tokiu. 



Účast na mistrovství světa je velmi prestižní za-
ležitostí. Pro postup na MS musí závodníci splnit 
přísná kritéria.  Proto jsem značnou část přípra-
vy přizpůsobili právě tomuto závodu. 

Dva týdny před samotným závodem uspořádali 
trenéři seminář zaměřený na taktiku a kondici. 
Na seminář byl pozván několikanásobný mistr 
světa organizace WKF a účastník olympijských 

her Gogita Arkania. Tento gruzjinský závodník, 
tak našim karatistům představil svůj trénink, ale 
také se snimi podělil o zkušenosti na takto vel-
kých zvádech.   

Během těchto dvou dnů stihli závodníci odtré-
novat 6 tréninkových jednotek  Semináře se zú-
častnilo kolem 20 závodníků, kteří splnili přísná 
krtérie nomince. 

    23.–24. 10. 2021        Pardubice

SEMINÁŘ PŘED MS INSTANBUL



Milan Tesař
1. místo - kumite muži Ippon shobu +84 kg

Ondřej Charvát
2. místo - kumite muži Sanbon shobu -84 kg

Filip Filipi 

3. místo - kata muži
3. místo - kumite muži -84 kg Sanbon shobu

   
Michal Kasal
2. místo - kumite Sanbon shobu dorostenci -63 kg

Karolína Řezníčková
3. místo - kumite Juniorky -53kg Ippon shobu
3. místo - kumite tým Juniorky

Benedikt Mrázek
3. místo - kumite tým Junioři

Leopold Polák 

3. místo - kumite žáci 8-9 let Ippon shobu -40 kg
3. místo - kumite žáci 8-9 let Sanbon shobu -40 kg
3. místo - kumite žáci 8-9 let wkf -40 kg

Viktorie Sekaninová
3. místo wkf 12-13 -52kg,
3. místo shobu ippon 12-13 -52 kg,
2. místo shobu ippon open 12-13

Vojtěch Rychtecký

5. místo - kumite žáci 10-11 let -30 kg Ippon shobu

Viktorie Shrbená 
1. místo ippon shobu 10-11 -38kg
2. místo sanbon shobu 10-11 -38kg.

Adela Lerche 
3. místo kumite wkf 8-9 -25kg.
2.místo ippon shobu 7-9 -25 kg
3. místo sanbon shobu.

Eliška Pernikova
3. místo sanbon shobu 8-9 let +25kg
2. místo kumite tým 8-9 let (Lerche, Perniková, Pernikova)

Sofia Mazur
1. místo Sanbon shobu 12-13 -52kg

Kateřina Háková
3. místo kata juniorky,
3. místo Sanbon shobu juniorky -59kg

Nela Poskerová 
2. místo shobu sanbon 12-13 -52kg,
3. místo shobu ippon -52 kg 12-13,
3. místo shobu ippon open 12-13 let

   
   

VÝSLEDKY MS WSF ISTANBUL 2021

Úspěšní účastníci MS WSF 
Ondřej Charvát, Milan Tesař a Michal Kasal 
na oceněni Sportovec Pardubického kraje



MISTROVSTVÍ SVĚTA V ČÍSLECH

Na MS Istanbul se sjelo 998 karatistů z 30 zemí světa. 

28 KARATISTŮ Z ČR
Mistrovství světa se zúčastnilo 28 závodníků z 10 krajů České 
republiky.

27 MEDAILÍ
Z MS jsme si odvezli celkem  27 medailí a celkové 9. místo ze všech 
zúčastněných zemí. 

998 
.





Rok 2021 byl náročným rokem. Vzhledem k si-
tuaci , která nás celosvětově  provází už téměř 
2 roky je soutěžní sezóna velice náročná. Na zá-
čátku roku 2021 bylo téměř nemožné najít pro-
stor na reprezentační tréninky a soustředění, 
proto se spousta akcí udála přes online svět. 

Naštěstí se situace během roku změnila a my 
mohli naplánované akce a výjezdy uskutečnit. 
Většina těchto akcí se událá v podzimních mě-
sích, ale ani tak jsem samozřejmě nezaháleli a 
poctivě trénovali.

TAKOVÝ BYL ROK 2021

13.10.

23.10.

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 
Pardubice
Školení nových a doškolování 
stávajících trenérů

SEMINÁŘ PŘED MS ISTANBUL
Pozváni byl jeden z nejlepších 

závodníků WKF karate a účastník 
olympijských her Gogita Arkania

MEZINÁRODNÍ 
SOUSTŘEDĚNÍ

22.- 30.4. 

20.4.
KARATE COMBAT
Jeden z trenérů ČUSK
Tim Ha absolvoval zápas v 
plnokontaktním karate v 
Madarsku. Zápas byl vysílán 
na Eurosportu



4.11.

13.11.

MS ISTANBUL
Vrchol ročních příprav a náročních 
teréniků reprezentatů - Mistrovství 
světa WSKU v tureckém Istanbulu

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
MČR se konalo v jihočeské metropoli - Českých 

Budějovicích

24.11.

LITTLE STARS
Poslední ze série soutěží pro mladé 
talenty



 V sobotu 13.11. se konalo MČR shotokan karate 
v českobudějovickém Fight Clubu. Na závodech 
se představilo přes 200 závodníků v disciplínách 
jako je kata a kumite Ipon shobu v kategoriích od 
U14 až do kategorie seniorů.  

Závodilo se podle systému round-robin tzv. “ka-
ždý s každým”, tím pádem si všichni prošli více 
zápasy než u normálního rozlosování. Závody 
probíhaly rychle a bez problémů. Děkujeme za 
účast a těšíme se na další skvělé výkony.

    13.11.     Ć.  Budějovice

MISTROVSTVÍ 
ČR





Každodenní dřina, tréninky, systematická příprava, a to vše 
za jedním jediným cílem – Co nejlépe se připravit na Mistrov-
ství světa WSF, které se konalo 5.11. až 7.11. 2021 v tureckém 
městě Istanbul. Z České republiky se podařilo splnit nomi-
nační kritéria řadě závodníkům. Celkem Česká unie shotokan 
karate vyslala na turnaj 28 karatistů, kteří dokázali i v této 
těžké „covidové“ době splnit nominační kritéria..

V páátek se na tatami postavily kategorie žáků. Pár organi-
začních problému zapříčinilo pozdější start, ale s tím se musí 
při takto obrovském eventu počítat. Za český tým vyrazilo do 
bojů hájit národní barvy 14 žáků a žákyň. Všichni se prali jako 
praví čeští lvi a rozhodně se ve světě neztratili.

Sobota patřila dorostenců, a juniorům do 21 let. Zde se po-
stavilo na soutěžní plochu 5 českých reprezentantů. V naši 
závodníci tvrdě konkurovali všem ostatním zápasníkům.

V neděli se na tatami vydali bít junioři, senioři a veteráni. Z 
České republiky naskočilo do lítých bojů 11 závodníků. Turnaj 
byl zakončován zápasy týmů, kde oba juniorské týmy, vydře-
liy bronzové medaile.

    4. - 7. 11. 2021      Istanbul

MISTROVSTVÍ                    
SVĚTA             
ISTANBUL



28 ZÁVODNÍKŮ 

3x zlatá medaile
7x stříbrná medaile
17x bronzová medaile

CELKOVÉ 9. MÍSTO
Česká republika si na své konto připsala celkem 3 zlaté, 11 stříbrných a 
17 bronzových medailí a vyšvihla se na celkové 9. místo v pořadí všech 
zúčastněných zemí.





Little stars aneb soutěž pro začínající karatisty. I přes nepříznivou 
situaci s covid-19 se za podpory Jihočeského kraje podařilo usku-
tečnit tři kola soutěže Little stars pro začínající karatisty, s účastí 
přesahující 110 závodníků na každou soutěž.

Snahou svazu je motivovat děti k závodění a jak jinak než právě 
závody, na kterých malý karatista může vyhrát krásnou medaily 
a pohár.

Děti závodí ve 4 disciplínách. První z nich je překážková dráha, 
kde každý účastník předvede své gymnastické dovednosti, dru-
hou disciplínou je, pro ty nejmladší nácvik techniky a pro ty starší 
už techniky v sestavě znané kata. Násladeje super kop, kde se po-
suzuje rychlost daného kopu a poslední zápas - kumite.

  24.11.2021    České Budějovice

LITTLE STARS 



EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE
ČUSK v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací 
z rozpočtů NSA a z rozpočtů územně samosprávných celků. Veškeré náklady (příjmy) 
a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Podrobnější informace o 
hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny na následujících 
stranách v přílohách této výroční zprávy.
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