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1. Společnost učitelů – Shidōshakai 

Cílem Shidōshakai je vychovávat a rozvíjet učitele aikidō a zvyšovat technickou úroveň 

cvičenců spolku Aikido ČR. 

1.1. Společnost učitelů – Shidōshakai – tvoří: 

- Technická komise (TK) Aikido ČR, 

- další členové s titulem Shihan, Shidōin, Fukushidōin a Zkoušející. 

1.2. Technická komise (TK) 

Technická komise je stálým, nezastupitelným orgánem spolku Aikido ČR. Členy Technické 

komise jmenoval supervizor Aikido ČR (Shihan Michele Quaranta) a členové Aikido ČR toto 

jmenování akceptují a respektují. 

1.2.1.  Technickou komisi spolku Aikido ČR tvoří: 

- členové TK. 

1.2.2. TK je zodpovědná za: 

- technickou úroveň a směřování Aikido ČR, 

- dodržování Technických pravidel (TP) Aikido ČR, 

- dodržování mezinárodních pravidel Aikikai Foundation, 

- 2x ročně (na LŠ a na ZŠ) zorganizovat zkoušky technické vyspělosti Dan, 

- organizování zkoušek technické vyspělosti na Kyū na regionálních 

seminářích Aikido ČR, 

- registraci stupňů Kyū a Dan, přičemž stupně technické vyspělosti Dan 

budou zaregistrované v Aikikai Hombu Dōjō Tokyo. 

1.2.3.  Sekretář TK AČR 

1.2.3.1. Povinnosti sekretáře TK Aikido ČR: 

- příprava seznamu zkoušek Dan, 

- evidence zkoušek Kyū a Dan, 

- rozesílání materiálů TK Aikido ČR, 

- koordinace práce členů TK a Shidōshakai, 

- podávat písemnou zprávu za TK Aikido ČR na Valné hromadě, 

- posílat záznamy o uskutečnění zkoušek technické vyspělosti Dan do 

Hombu Dōjō Tokyo, včetně podkladů potřebných k vystavení diplomů 

Hombu Dōjō o udělení stupně Dan, 

- informovat ekonoma Aikido ČR o uskutečnění zkoušek a zasílat mu 

podklady na vystavení faktur za zkoušky. 

1.2.3.2. Práva sekretáře TK Aikido ČR:   

- zajistit podpis na formuláře zkoušek Dan od oprávněné osoby, 

- vystupovat jako osoba pověřená Aikido ČR v technických otázkách vůči 

Hombu Dōjō Tokyo a jiným organizacím, 

- být za svojí práci přiměřeně finančně ohodnocený, 

- vzdát se své funkce. 
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1.2.4. Členem TK Aikido ČR se může stát každý člen Aikido ČR, který splní stanovené 

podmínky. Případný kandidát bude osloven stávající TK. Podmínky pro možného 

kandidáta: 

- být minimálně držitel stupně technické vyspělosti 4. Dan Aikikai, 

- být členem Aikido ČR minimálně 2 roky. 

1.2.5. O jeho členství rozhoduje TK Aikido ČR hlasováním. Hlasování je možné i distanční 

formou a bude vytvořen doklad o hlasování. Hlasování probíhá se 100% účastí 

členů TK. 

1.2.5.1. Povinnosti členů TK: 

- intenzivně cvičit s cílem neustálého zdokonalování své technické a 

didaktické úrovně, 

- účastnit se minimálně na těchto seminářích Aikido ČR: 

            -  1x ročně Yūdansha/Shidōshakai Aikido ČR, 

            -  1x ročně letní školy Aikido ČR,  

            -  1x ročně zimní školy Aikido ČR,  

                           -      znát zkušební řád, viz. Příloha TP č. 1 

                           -      znát technická pravidla Aikido ČR, 

                           -      dodržovat etiketu aikidō, 

                           -      účastnit se setkání TK Aikido ČR, které svolá sekretář AČR 14 dní předem. 

1.2.5.2. Práva členů TK 

-    předkládat návrhy na změny v technických pravidlech Aikido ČR, 

-    předkládat návrhy na změny členů v TK Aikido ČR (přijetí/vyloučení), 

-    hlasovat na zasedání TK Aikido ČR, 

-    zastupovat sekretáře TK v době, kdy nemůže vykonávat svoji funkci, 

-    udělovat stupně Dan na LŠ a ZŠ Aikido ČR členům Aikido ČR, 

-    udělovat stupně Kyū na regionálních seminářích Aikido ČR členům Aikido ČR, 

-    sestavování zkušební komise, 

-    vzdát se členství v TK Aikido ČR. 

1.2.5.3. TK zodpovídá za zkoušky technické vyspělosti Dan a Kyū na národních a 

regionálních seminářích Aikido ČR. 

1.2.5.4. Pro zkoušky Dan na LŠ a ZŠ Aikido ČR sestaví TK zkušební komisi složenou 

z členů TK (minimum 4 členové). Výsledek zkoušky Dan musí být podepsán 

oprávněnou osobou TK Aikido ČR.  Záznam o zkoušce na Dan se žádostí o 

udělení Diplomu o uznání stupně Dan zašle sekretář TK do Hombu Dōjō 

Tokyo. V době nepřítomnosti sekretáře TK Aikido ČR ho může zastoupit jiný 

pověřený člen TK. 

1.2.5.5. Pro zkoušky Kyū na regionálních seminářích Aikido ČR sestaví TK zkušební 

komisi z členů TK (minimálně jeden člen TK) a členů Shidōshakai, která 

zodpovídá za zkoušky a řídí je. 

-    zkušební komise má právo udělovat stupně technické vyspělosti 6.-1. Kyū, 

-    zkušební komisi předsedá člen TK Aikido ČR. 
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1.2.5.6. O činnostech patřících do působnosti TK Aikido ČR se rozhoduje hlasováním 

jejích členů. Každý člen TK má jeden hlas. TK je usnášeníschopná v případě 

přítomnosti nadpoloviční většiny členů. 

 

1.3. Shidōshakai (Shihan, Shidōin, Fukushidōin) 

1.3.1. Shidōshakai je společnost učitelů Aikido ČR řízená a spolupracující s TK. 

1.3.2. Jejím cílem je šířit znalost didaktického systému, vychovávat nové fundované 

učitele a zvyšovat technickou úroveň ve spolku Aikido ČR. 

1.3.3. Členem Shidōshakai se může stát každý člen Aikido ČR, který o to požádá 

prostřednictvím svého vedoucího dōjō a splní následující podmínky: 

- minimálně 2. Dan Aikikai, 

- je členem Aikido ČR minimálně 2 roky, 

- vede výuku ve svém dōjō. 

1.3.4. Aikido ČR uznává tři učitelské stupně: 

- Fukushidōin 2. Dan Aikikai a 3. Dan Aikikai, 

- Shidōin od 4. Dan Aikikai výše, 

- Shihan od 6. Dan Aikikai. 

1.3.5. O přijetí nového člena Shidōshakai rozhoduje TK Aikido ČR hlasováním. 

1.3.5.1. Povinnosti členů Shidōshakai:  

- intenzivně cvičit s cílem stálého zdokonalování své technické a didaktické 

úrovně, 

- účastnit se cvičení a setkání Shidōshakai, které svolává TK, 

- účastnit se těchto seminářů Aikido ČR: 

o 1x ročně Yūdansha/Shidōshakai Aikido ČR, 

o 1x ročně letní školy Aikido ČR 

o 1x ročně zimní školy Aikido ČR, 

1.3.5.2. Práva členů Shidōshakai: 

- prostřednictvím svého vedoucího dōjō požádat TK o titul zkoušejícího 

s možností zajišťovat zkoušky technické vyspělosti Kyū pro členy svého 

dōjō, 

- vzdát se svého titulu a členství. 

1.3.6. Uvedené tituly jsou platné pouze ve spolku Aikido ČR. Pokud držitel titulu už 

necvičí Aikido, nebo přestane být členem Shidōshakai nebo Aikido ČR, ztrácí titul 

platnost. 

1.3.7. TK Aikido ČR může člena Shidōshakai odvolat v případě hrubého, nebo 

opakovaného jednání v rozporu se Stanovami nebo Technickými pravidly Aikido 

ČR. 
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1.4. Zkoušející 

1.4.1. Zkoušející mohou být jen členové Shidōshakai Aikido ČR. 

1.4.2. Člen Shidōshakai předloží svoji žádost o titul zkoušejícího prostřednictvím svého 

vedoucího dōjō. 

1.4.3. O udělení titulu zkoušejícího rozhoduje TK Aikido ČR. 

1.4.3.1. Povinnosti zkoušejícího: 

- intenzivně cvičit s cílem stálého zdokonalování své technické a didaktické 

úrovně, 

- účastnit se cvičení a setkání Shidōshakai, 

- účastnit se těchto seminářů Aikido ČR: 

o 1x ročně Yūdansha/Shidōshakai Aikido ČR, 

o 1x ročně letní školy Aikido ČR, 

o 1x ročně zimní školy Aikido ČR, 

- vést evidenci technické vyspělosti Aikido ČR. 

1.4.3.2. Práva zkoušejícího: 

- udělovat stupně Kyū svým žákům na regionálních seminářích Aikido ČR 

pod vedením TK Aikido ČR, 

-     Fukushidōin s 2. Dan Aikikai má právo udělovat svým žákům 6.-3. Kyū 

včetně, 

-     Fukushidōin s 3. Dan Aikikai má právo udělovat svým žákům 6.-1. Kyū 

včetně, 

-     od 1. Danu Aikikai má právo udělovat 12.-7. Kyū svým žákům (dětem) 

na dětských seminářích Aikido ČR. 

1.4.4. Právo udělovat stupně technické vyspělosti Dan má na základě pověření od TK 

pouze Zkušební komise a to následovně: 

              -      zkušební komise, v níž je alespoň 1 člen s 4. Dan Aikikai má právo 

udělovat do 2. Dan včetně, 

              -      zkušební komise, v níž je alespoň 1 člen s 5. Dan Aikikai má právo 

udělovat do 3. Dan včetně, 

              -      zkušební komise, v níž je alespoň 1 člen s 6. Dan Aikikai má právo 

udělovat do 4. Dan včetně. 

1.4.5. Zkoušky na stupně Dan se konají 2x ročně, a to na LŠ a na ZŠ Aikido ČR. 

1.4.6. Titul zkoušejícího platí jen v rámci Aikido ČR pro vlastní dōjō. 

1.4.7. Dōjō bez vlastního zkoušejícího může požádat TK, aby jim přidělila externího 

zkoušejícího. Externího zkoušejícího jmenuje TK pro konkrétní dōjō. 

1.4.8. Titul zkoušejícího může být odebraný TK při neplnění výše uvedených povinností. 
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2. Zkoušky technické vyspělosti 

2.1. Pravidla zkoušek: 

2.1.1. Aikido ČR používá dvě úrovně stupňů technické vyspělosti – Kyū a Dan: 

2.1.1.1. Stupně technické vyspělosti Kyū jsou 6. – 1. (dospělí) a 12. – 7. (děti), 

2.1.1.2. Stupně technické vyspělosti Dan jsou 1. –  8.    

2.1.2. Za stupně technické vyspělosti (dále také jen STV) Dan zodpovídá TK Aikido ČR. 

2.1.3. Za STV Kyū zodpovídá TK Aikido ČR a dále poskytuje zkušební kompetence dalším 

členům Aikido ČR – Zkoušejícím. 

2.1.4. Každý řádný člen Aikido ČR, který má zaplacený členský poplatek AČR na příslušný 

kalendářní rok, se může účastnit zkoušek technické vyspělosti Kyū/Dan, které jsou 

mezinárodně uznávané Aikikai Foundation – Hombu Dōjō Tokyo. 

2.1.5. Minimální požadavky na zkoušky STV Kyū/Dan jsou v příloze TP č. 3 

2.1.6. Aikido ČR pro STV Kyū/Dan používá mezinárodní předpisy Aikikai Foundation. 

2.1.7. Aikido ČR používá zkušební technický řád, který vytvořil a schválil p. IKEDA 

Masatomi 7. Dan Aikikai dne 23. 10. 1999 na 6. – 1. Kyū a 1. – 4. Dan (Příloha TP 

č. 1). Zkušební technický řád pro STV 12. – 7. Kyū (děti) vytvořila a schválila TK 

Aikido ČR dne 1. 4. 2022 (Příloha TP č. 2). 

2.1.8. Zkoušky technické vyspělosti 6. – 1. Kyū se konají na regionálních seminářích, 

které organizuje Aikido ČR pod vedením členů TK Aikido ČR. Člen TK Aikido ČR ve 

spolupráci s dalšími členy Shidōshakai Aikido ČR s titulem Zkoušející sestaví 

zkušební komisi, která povede zkoušky technické vyspělosti Kyū. Zkoušky STV na 

12. – 7. Kyū se konají na dětských seminářích, které organizují příslušná dōjō pod 

hlavičkou Aikido ČR. V případě potřeby je možné vyzkoušet na STV 12. – 7. Kyū 

děti na běžném tréninku v příslušném dōjō, kde kandidát cvičí. 

2.1.9. Zkoušek STV na 6. – 1. Kyū se může účastnit každý člen Aikido ČR na jakémkoliv 

regionálním semináři Aikido ČR, po splnění minimálně kritéria na příslušnou 

zkoušku a po schválení účasti na zkoušce svým vedoucím dōjō.  

2.1.10. Zkoušek STV na 12. - 7. Kyū se může účastnit každý člen Aikido ČR na jakémkoliv 

dětském semináři Aikido ČR po schválení účasti na zkoušce svým vedoucím dōjō.  

2.1.11. Zkoušky technické vyspělosti Dan se konají 2x ročně (na LŠ a ZŠ) pod vedením TK 

Aikido ČR. Tyto semináře organizuje Aikido ČR. 

2.1.12. Zkoušky technické vyspělosti Dan jsou od 1. do 4. Dan včetně. 

2.1.13. Zkoušku může skládat jen kandidát, který absolvuje celou LŠ nebo ZŠ. 

2.1.14. O udělení nominace na STV 5. Dan a výš rozhoduje TK Aikido ČR individuálně. O 

udělení STV 5. Dan a výš rozhoduje na základě nominace Hombu Dōjō. 

2.1.15. Jestliže dojde k přestupu člena do spolku Aikido ČR z jiné organizace, Aikido ČR 

bude respektovat stupeň Kyū získaný v této organizaci.  Spolek Aikido ČR 

respektuje jen STV Dan udělené Aikikai Hombu. Pro další zkoušku kandidáta 

v rámci Aikido ČR bude započítána minimální doba na uskutečnění zkoušky od 

data přestupu do Aikido ČR a ne od data poslední zkoušky v rámci poslední 
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organizace. Samozřejmostí pro uskutečnění další zkoušky je také zvládnutí 

požadavků na příslušný stupeň v rámci didaktického systému Aikido ČR.   

2.2. Přihlašování/registrace na zkoušky technické vyspělosti: 

2.2.1. Na zkoušky STV  Kyū/Dan se přihlašují kandidáti prostřednictvím svého vedoucího 

dōjō. Není možné se přihlásit bez jeho souhlasu. 

2.2.2. Jestliže chce kandidát na STV Kyū skládat zkoušku v jiném dōjō/regionálním 

semináři než domovském, je potřebný souhlas obou stran – vedoucího 

příslušného dōjō, odkud kandidát pochází a zkoušejícího, který bude zkoušku řídit. 

2.2.3. Přihlášení/registrace na zkoušky Kyū: 

2.2.3.1. Před konáním zkoušky STV 6. – 1. Kyū, která bude na regionálním semináři 

Aikido ČR, zašle vedoucí příslušného dōjō seznam kandidátů členovi TK 

Aikido ČR, který bude zodpovědný za průběh zkoušek na tomto semináři. 

Organizace a průběh zkoušky technické vyspělosti na 12. – 7.Kyū (děti) jsou 

plně v kompetenci příslušného dōjō a jeho zkoušejícího. 

2.2.3.2. Po uskutečnění zkoušek STV 6. – 1.Kyū a 12. – 7.Kyū zašle člen TK Aikido ČR, 

v případě 12. – 7.Kyū zkoušející, seznam úspěšných kandidátů na formuláři 

F1 (příloha TP č. 5) v elektronické podobě sekretáři TK nejpozději 14 dní po 

uskutečnění zkoušky. 

 

2.2.4. Přihlášení/registrace na zkoušky Dan: 

2.2.4.1. Vedoucí dōjō představí svého žáka (kandidáta na Dan) min. 5 měsíců před 

zkouškami technické komisi Aikido ČR. 

2.2.4.2. Nejpozději 3 měsíce před uskutečněním zkoušek Dan vedoucí dōjō pošle 

sekretáři TK Aikido ČR vyplněný formulář s údaji o kandidátovi 

(v elektronické podobě) Příloha TP č. 6 Formulář F2 na STV Dan. Pro 1. Dan 

se vyplňují záložky Form-1. ExamApli, Form-2. Enrol, Form-3. Y-book. Pro 2. 

Dan a vyšší se vyplní záložka Form-1. ExamApli. 

 

2.3. Evidence a členské poplatky za zkoušky STV: 

2.3.1. Záznam zkoušek do databáze členů zapíše sekretář TK na základě podkladů 

získaných od zkoušejících (případně členů TK Aikido ČR). 

2.3.2. Zápis o získání STV Dan do mezinárodního průkazu Yūdansha Card se provede 

v Aikikai Hombu Dōjō Tokyo. Kandidát na Dan odevzdá tento průkaz před 

zkouškou sekretáři TK. 

2.3.3. Poplatky za zkoušky Kyū. Člen TK Aikido ČR zodpovědný za vedení zkoušek na 

regionálním semináři zašle záznam o uskutečnění zkoušek Kyū sekretáři TK. 

Jednotliví vedoucí dōjō zašlou vyplněný formulář F1 (příloha TP č. 5) se jmény 

kandidátů na STV Kyū sekretáři TK a ekonomovi a zašlou na účet Aikido ČR 

poplatky za zkoušky Kyū. 
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2.3.4. Poplatky za zkoušky Dan. Kandidát na STV Dan zašle poplatek na účet Aikido ČR 

v Kč. Aktuální výši poplatku zašle ekonom podle kurzu JPY/Kč. Poplatek bude 

zaslán před uskutečněním zkoušek Dan. 

 

2.4. Etiketa na zkoušce technické vyspělosti: 

2.4.1. Pro zachování důstojného průběhu zkoušky je třeba se řídit formálními předpisy 

běžně dodržovanými na trénincích a seminářích Aikido ČR: 

- zahajovací a ukončovací ceremoniál vede zkoušející nebo zkušební 

komise, 

- formální sezení v seiza nebo anza, 

- na začátku a po skončení každého cvičení se kandidáti navzájem pozdraví 

úklonou (rei) v seiza, 

- během zkoušky technické vyspělosti není akceptovatelné volné odcházení 

a přicházení (pro účastníky i diváky) do prostoru, kde se zkoušky konají. 

2.4.2. Při oznámení výsledku zkoušky kandidátovi se kandidát ukloní formálním 

způsobem v seiza. 

2.4.3. Za povinné oblečení se považuje: 

2.4.3.1. Pro STV Kyū (včetně zkoušky na 1. Dan) bílé keiko-gi (kimono) a bílé obi 

(pásek). 

2.4.3.2. Pro STV Dan (2. Dan a výše) bílé keiko-gi (kimono), černé obi (pásek) a 

hakama (tmavomodrá, černá). 

2.4.4. Způsob odevzdání/přebrání diplomu Aikikai Hombu úspěšnému kandidátovi STV 

Dan: 

- na výzvu přečtení jména kandidát s výkřikem „HAI“ předstoupí na úroveň 

před zkoušejícího/TK Aikido ČR, 

- v shikkō (chůze po kolenou) přejde před zkoušejícího/TK Aikido ČR na 

vzdálenost přibližně 4 m a ukloní se formálním způsobem rei, 

- po přečtení diplomu se přesune v shikkō na přiměřenou vzdálenost před 

zkoušejícího/TK Aikido ČR, aby si mohl diplom převzít, 

- diplom si kandidát přebírá s hlavou v úkloně na znamení úcty a respektu, 

- v ushiro shikkō (chůze po kolenou vzad) se vrátí na původní vzdálenost 

přibližně 4 m, diplom odloží na pravou stranu a ukloní se formálním 

pozdravem (rei), 

- v ushiro shikkō se vzdálí na dostatečnou vzdálenost, odkud vestoje 

odejde. 
2.4.5. Způsob odevzdání/přebrání diplomu Aikido ČR úspěšnému kandidátovi STV 6. – 1. 

Kyū a 12. – 7. Kyū (děti): 

- na výzvu předstoupí kandidát na úroveň před zkoušejícího/TK Aikido ČR, 

- v shikkō (chůze po kolenou) přejde před zkoušejícího/TK Aikido ČR na 

vzdálenost přibližně 4 m a ukloní se formálním způsobem rei, 
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- po přečtení diplomu se přesune v shikkō na přiměřenou vzdálenost před 

zkoušejícího/TK Aikido ČR, aby si mohl diplom převzít, 

- diplom si kandidát přebírá s hlavou v úkloně na znamení úcty a respektu, 

- v ushiro shikkō (chůze po kolenou vzad) se vrátí na původní vzdálenost 

přibližně 4m, diplom odloží na pravou stranu a ukloní se formálním 

pozdravem (rei), 

- v ushiro shikkō se vzdálí na dostatečnou vzdálenost, odkud vestoje 

odejde. 
2.4.6. Označení jednotlivých Kyū /Dan podle barvy pásku (obi). 

2.4.6.1. Stupně technické vyspělosti 12. – 7. Kyū (děti): 

- 12. Kyū – žlutý, nebo bílý, 

- 11. Kyū – oranžový, nebo bílý, 

- 10. Kyū – červený, nebo bílý, 

- 9. Kyū – zelený, nebo bílý, 

- 8. Kyū – modrý, nebo bílý, 

- 7. Kyū – hnědý, nebo bílý. 

2.4.6.2. Stupně technické vyspělosti 6. – 1. Kyū 

- 6. – 1. Kyū – bílý. 

2.4.6.3. Stupně technické vyspělosti 1. – 8. Dan 

- 1. – 8. Dan Aikikai – černý. 

 

 

3. Výuka Aikidó 

Aikido ČR používá a následuje didaktický systém Senseie Masatomi Ikedy (příloha TP 

č. 7). 

 

3.1. Semináře 

3.1.1. Národní seminář 

- pod vedením Shihana M. Quaranty 7. Dan Aikikai, nebo členů TK AČR, 

- konají se zde zkoušky technické vyspělosti Dan (2x ročně na LŠ a ZŠ), 

- seminář je označen logem Aikido ČR + názvem organizace a organizujícím 

dōjō. 

3.1.2. Regionální seminář 

- pod vedením člena TK Aikido ČR, 

- konají se zde zkoušky technické vyspělosti Kyū (člen Shidōshakai s titulem 

zkoušející spolu s členem TK Aikido ČR zkouší své žáky), 

- seminář je označen logem Aikido ČR + názvem organizace a organizujícím 

dōjō. 

3.1.3. Interní seminář 

- pod vedením vedoucího dōjō/hosta (vedoucí jiného dōjō, člena 

Shidoōshakai, člena TK), 
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- bez zkoušek technické vyspělosti, 

- seminář není označen logem Aikido ČR + názvem organizace, je jen 

uvedené, že dōjō je členem organizace Aikido ČR. 

3.1.4. Dětský seminář 

- pod vedením vedoucího dōjō/přiděleného zkoušejícího pro děti, 

- konají se zde zkouška technické vyspělosti 12. – 7. Kyū (děti), 

- seminář je označen logem Aikido ČR + názvem organizace a organizujícím 

dōjō. 

3.1.5. TK Aikido ČR předkládá ke konci kalendářního roku program oficiálních seminářů 

Aikido ČR členským dōjō. 

3.1.6. Všechny semináře jsou vedené v GOOGLE  kalendáři AČR. 

A také na oficiálních webových stránkách: 

www.aikidocr.cz 

3.1.7. Rozestup mezi Národním a Regionálním/Interním seminářem musí být minimálně 

2 týdny před a 2 týdny po takovémto Národním semináři. 

3.1.8. Aikido ČR organizuje 1x ročně školení pro držitele Dan – tzv. Yūdansha/Shidōshakai. 

3.1.9. Semináře Yūdansha/Shidōshakai se mohou účastnit aikidōka od 1. Kyū výše. 

3.1.10. Účast pro členy Shidōshakai je na semináři Yūdansha/Shidōshakai povinná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prtlfungsprogramm 6.KYU + 5. KYU 

6. KYU

TACHIWAZA 
Shomenuchi Kiawase 1 lrimina,,.. 

2 Koteaaeshi 
Katatetori Aihanml 3 lkkvoOmote 

4 lkkvo Ura 
Katatetori Gyakuhanmi 5 Shihonaoe Omote 

6 Shihonaoe Ura 

Ryotetori 7 Tenchin-
8 Genkeikokyu,aae 

5. KYU

TACHIWAZA 
Shomenuchi Kiawase 1 lrimin""e 

2 Koteaaeshi 
3 lkkvo Omote 
4· lkkyo Ura 
5 Sumiotoshi 
6 Uchlkaitemane 

Katatetori Aihanmi 7 lkkyoOmota 
8 lkkvo Ura 
9 NikvoOmote 
10 Nllcvo Ura 
11 lriminaaa 
12 Ko!Raaashi 

Katatetori Gyakuhanmi 13 Shihonaoe Omote 
14 Shihonaae Ura 
15 Tenchinaae 
16 Genketk-'-- ·· ---e 
17 Uchikaitem..,,e 
18 Sotokaitemaae 

Ryotetori 19 Tenchin-
20 Genkaikokvun""e 
21 Shihonaae Omota 

Shiho=Ura 
Chudantsuki 23 lkkvo (Gokvol Uchlsllbakl 

24 Ko1B011Ashi Sotosabaki 

23.10.1999/M. Ikeda 

9e;:io�� 

Příloha TP č. 1  –  Zkušební technický řád 6. - 1. kyū
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Příloha TP č. 1  –  Zkušební technický řád 6. - 1. kyū
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Příloha TP č. 1  –  Zkušební technický řád 6. - 1. kyū
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Příloha TP č. 1  –  Zkušební technický řád 6. - 1. kyū

17



Příloha TP č. 1  –  Zkušební technický řád 6. - 1. kyū
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Příloha TP č. 1  –  Zkušební technický řád 6. - 1. kyū
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Příloha TP č. 2  –  Zkušební technický řád 12. - 7. kyū
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Příloha TP č. 2  –  Zkušební technický řád 12. - 7. kyū
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Aikido ČR 
Minimální požadavky ke zkouškám na stupně technické vyspělosti 

 

 

stupeň technické 
vyspělosti 

(STV) 

min. odstup od 
předchozího STV 

(měsíců) 

min. počet 
absolvovaných 

tréninků 

min. počet 
absolvovaných 

seminářů za rok 
6. Kyū 5 40 1 
5. Kyū 6 48 1 
4. Kyū 7 56 1 
3. Kyū 8 96 2 
2. Kyū 9 108 2 
1. Kyū 10 160 3 
1. Dan 12 200 3 
2. Dan 36 580 3 
3. Dan 48 780 3 
4. Dan 48 780 3 

 

Pozn.: Za 1 trénink se považuje ucelený blok 60 minut cvičení. 

Příloha TP č. 3  –  Minimální požadavky ke zkouškám
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Ceník poplatků za zkoušky na STV Kyū a Dan 

STV Cena 

Rokkyū  (6. Kyū) 150,- Kč 

Gokyū  (5. Kyū) 300,- Kč 

Yonkyū  (4. Kyū) 450,- Kč 

Sankyū  (3. Kyū) 600,- Kč 

Nikyū  (2. Kyū) 750,- Kč 

Ikkyū  (1. Kyū) 900,- Kč 

SHODAN (1 .DAN) 3 500,- Kč 

NIDAN (2. DAN) 4 000,- Kč 

SANDAN (3. DAN) 5 000,- Kč 

YONDAN (4. DAN) 6 000,- Kč 

Ceny poplatků za STV Kyū jsou konečné a platné v rámci organizace Aikido ČR. 

Ceny poplatků za STV DAN se řídí předpisem Aikikai Hombu a platným ceníkem v JPY. 
Poplatek za zkoušku DAN se platí v českých korunách na účet Aikido ČR. 

V případě výkyvu směnného kurzu JPY/CZK bude výše poplatku za zkoušku na STV Dan stanovena 
Ekonomem Aikido ČR. 

Číslo účtu Aikido ČR pro úhradu poplatků za STV Kyū a DAN: 

Banka: Komerční banka, a.s. 

Č.účtu: 123-7089040237/0100 
IBAN: CZ30 0100 0001 2370 8904 0237 

Příloha TP č. 4 – Poplatky za zkoušky na STV Kyū a Dan
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Přihláška a informace o zkouškách na stupně kyū

Datum a místo uskutečnění zkoušek na stupně kyū.

Příjmení a jméno Dōjō

Datum poslední 
zkoušky

Kandidát na 
STV kyū Poplatek

CELKEM

Aikido ČR
Aikido Česká republika z.s.

Na baště sv.Jiří 259/9, Hradčany, 160 00 Praha 6
IČO 22716084

Technická komise Aikido ČR 
e-mail: sekretar@aikidocr.cz, ekonom@aikidocr.cz

Příloha TP č. 5 – Formulář F1 Přihláška na zkoušky na STV Kyū
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Příloha TP č. 6 – Formulář F2 Přihláška na zkoušky na STV Dan
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Příloha TP č. 6 – Formulář F2 Přihláška na zkoušky na STV Dan
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Příloha TP č. 6 – Formulář F2 Přihláška na zkoušky na STV Dan
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Příloha TP č. 7 – Didaktický systém podle Senseie M. Ikedy
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Příloha TP č. 7 – Didaktický systém podle Senseie M. Ikedy
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