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1 Účel 

Tímto technickým předpisem se stanoví podmínky pro udělování technických stupňů dan v České Federaci Aikidó, 
z.s. (dále jen „ČFAI“). Předpis vymezuje práva a povinnosti členů zkušební komise, pořadatele zkoušek a 
zkoušeného.  

2 Podmínky pro ud ělení technických stup ňů dan 

2.1 Udělované technické stupn ě dan 

V ČFAI jsou udělovány: 

• národní technické stupně  

• technické stupně Aikikai 

 
Členové ČFAI skládají vždy zkoušky na národní technický stupeň dan. Navíc mají možnost se přihlásit ke složení 
zkoušky dan Aikikai, tj. zkoušek udělovaných prostřednictvím organizace Aikikai v Japonsku.  

 

2.2 Podmínky pro ud ělení 

Pro udělení technického stupně 1. až 4. dan je základní podmínkou splnění požadavků: 

• dodržení termínu složení zkoušek mezi jednotlivými technickými stupni, 

• účast na požadovaném počtu seminářů, 

• platná licence ČFAI, 

• písemné doporučení od osoby, která splňuje podmínky pro zastávání funkce Zkušebního komisaře pro 
národní technické stupně ČFAI, 

• řádně vyplněný průkaz ČFAI nebo průkaz Aikikai. 

 

Nebude-li některá z těchto podmínek splněna, nebude žadateli zkouška umožněna, případně nebudou zkoušky, ze 
strany Technického komisaře (dále též „TK“) uznány za platné. 

3 Zkušební komisa ř, zkušební komise  

3.1 Zkušební komisa ř 

3.1.1 Zkušební komisa ř pro národní technické stupn ě dan  

Zkušební komisař pro národní technické stupně dan: 

• je členem ČFAI, 

• je určen Technickým komisařem, 

• je držitelem minimálně 4. danu, 

• je nositelem technického stupně, který je minimálně o dva technické stupně vyšší, než je technický stupeň, 
na který probíhají zkoušky. 

 

3.1.2 Zkušební komisa ř pro technické stupn ě dan Aikikai  

Zkušební komisař pro stupně dan Aikikai je osobou písemně pověřenou organizací Aikikai k přezkušování žadatelů o 
stupně dan Aikikai. 
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3.1.3 Práva zkušebního komisa ře 

• při nesplnění podmínek pro udělování technických stupňů dle ustanovení tohoto předpisu zrušit tuto 
zkoušku, 

• obracet se na Technického komisaře se svými podněty a stížnostmi. 
 

3.1.4 Povinnosti zkušebního komisa ře 

• dodržovat zkušební řád ČFAI resp. Aikikai, 

• provést kontrolu průkazů všech žadatelů o zkoušky a v případě zjištění formálních nedostatků zajistit 
společně s pořadatelem zkoušek jejich nápravu, případně neumožnit žadateli zkoušku vykonat, 

• vyžadovat od zkoušených dodržování etiky a etikety dodžo, 

• oznámit výsledek zkoušky zkoušenému a při zkouškách na národní technické stupně ČFAI, ho zaznamenat 
v jeho průkazu, 

• při neúspěšném vykonání zkoušky oznámit zkoušenému příčinu neúspěchu, 

• zkontrolovat úplnost Zkušebního protokolu včetně podpisů zkušebního komisaře a pořadatele zkoušek, 

• být členem ČFAI (mít platnou licenci ČFAI). 
 

3.2 Zkušební komise 

3.2.1 Zkušební komise pro národní technické stupn ě dan  

Zkušební komisi sestavujeTechnický komisař  
 
Zkušební komise pro národní technické stupně dan má tři členy – Zkušební komisař a 2 přísedící: 

• Zkušební komisař musí splňovat podmínky uvedené v bodě 3.1.1, 

• přísedící je nositelem technického stupně dan (ČFAI nebo Aikikai), který je o dva technické stupně vyšší, 
než je technický stupeň, na který probíhají zkoušky, minimálně však stupeň stejný. 

 

3.2.2 Zkušební komise pro technické stupn ě dan Aikikai  

V případě zkoušek na stupně dan Aikikai, je garantem tohoto systému osoba pověřená organizací Aikikai. Členové 
zkušebníkomise jsou delegováni ustanovujícím dopisem Aikikai a všichni členové zkušební komise pro zkoušky dan 
Aikikai musí mít odpovídající stupeň Aikikai, nikoliv jen národní, dle předcházejícího pravidla. 
 

4 Zkoušky na technické stupn ě dan 

Nositel národního technického stupně dan ČFAI nemá možnost přecházet na vyšší technické stupně dan Aikikai bez 
zkoušek na předchozí stupně dan Aikikai.  

Nositel technického stupně Aikikai může pokračovat na vyšší národní technický stupeň, ale musí o tuto možnost 
požádat Technického komisaře ČFAI a tato žádost bude posouzena na shromáždění vyšších technických stupňů. 

4.1 Termíny zkoušek 

Zkoušky na technické stupně 1. až 4.dan jsou pořádány zpravidla 3x do roka na určených mezinárodních 
seminářích, nebo naseminářích pro pokročilé (Judanša).  
Termíny zkoušek vypisuje Technický komisař. 
Zkoušky na technické stupně dan Aikikai seřídí pravidly vydanými touto mezinárodní organizací, v technických 
předpisech ČFAI můžou být stanovené i dodatečnépožadavky. 
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4.2 Pořadatel zkoušek 

Pořadatelem zkoušek je vždy ČFAI, přičemž pověřenou osobou k administraci zkoušek je Technický komisař ČFAI.  

4.2.1 Povinnosti po řadatele zkoušek  

Technickýkomisař ČFAI je zodpovědný za provedení prvotní kontroly splnění formálních podmínek žadatele o 
zkoušky a předložení všechpotřebných dokumentů Zkušební komisi. 
 
Pořadatel zkoušek prostřednictvím Technického komisaře: 

• u zkoušek na národní technické stupně dan ČFAI vystavuje Zkušební protokol a zařazuje jej do evidence; 

• u zkoušek na mezinárodní stupně dan Aikikai vystavuje krycí list a zajišťuje jeho předání kontaktní osobě pro 
styk s organizací Aikikai, která jej zašle do sídla Aikikai a bude dále pokračovat v komunikaci s uvedenou 
organizací; 

• zodpovídá za úplnost Zkušebního protokolu a krycího listu Aikikai včetně podpisů zkušebního komisaře; 

• vybírá nebo jinak zajišťuje výběr poplatků za účast na zkouškách dan a případně je zasílá na účet ČFAI 
nebo je předává pokladníkovi ČFAI; 

• zajišťuje sestavení a obsazení zkušební komise nebo komisí dle počtu přihlášených žadatelů; 

• provádí kontrolu průkazů všech žadatelů o zkoušky a v případě jakýchkoliv zjištěných formálních nedostatků 
může rozhodnout o nepřipuštění žadatele ke zkoušce. 
 

4.3 Zkoušený 

Zkoušeným na stupně dan může být pouze osoba, která je zároveň členem ČFAI.  
 

4.3.1 Povinnosti zkoušeného 

• musí splňovat všechny formální požadavky na příslušné zkoušky stanovené tímto Technickým předpisem, 

• musí nastoupit ke zkoušce v bílem, čistém keikogi, 

• dodržovat etiku a etiketu dodžo. 

4.3.2 Práva zkoušeného 

• být zkoušen dle tohoto předpisu, 

• dozvědět se výsledek zkoušky, 

• při neúspěšném vykonání zkoušky se dozvědět důvod a příčinu neúspěchu, 

• mít zaznamenánu úspěšnou zkoušku ve svém průkaze. 

 

4.4 Průběh zkoušky  

• průběh zkoušky řídí zkušební komisař, 

• každá zkouška začíná a končí společným ceremoniálem všech zúčastněných, 

• každá zkouška se řídí pravidly etikety. Jsou-li tato pravidla některými ze zkoušených porušena, má právo 
pořadatel nebo zkušební komisař zkoušky přerušit nebo ukončit. 
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4.5 Doporu čení ke zkoušce na technický stupe ň dan  

Žadatel o zkoušky dan musí být doporučen od jedné osoby, která splňuje podmínky pro Zkušebního komisaře pro 
národní technické stupně dan ČFAI.  
V případě zkoušek na 3. a 4. dan může doporučení vydat pouze držitel 5. danu a výše. Je na zvážení této osoby, 
zda takové doporučení vydá bez nebo s přezkoušením. Doporučení musí být vydáno písemně a zasláno 
Technickému komisař ČFAI. 
Pokud doporučující zkušební komisař není zároveň vedoucím klubu, kde žadatel pravidelně cvičí, je žadatel povinen 
oznámit svoji přihlášku také vedoucímu svého klubu. 

4.6 Přihlášky ke zkoušce na technický stupe ň dan  

Ke zkoušce na technický stupeň dan ČFAI musí žadatel zaslat Technickému komisaři spolu s doporučením 
nejpozději 1 měsíc předkonáním zkoušekřádně vyplněný formulář - Přihláška nazkoušky dan ČFAI. 
 
Ke zkoušce na technický stupeň dan Aikikai musí žadatel Technickému komisaři nejpozději 1 měsíc předkonáním 
zkoušek zaslat elektronicky řádně vyplněné formuláře Aikikai – Grading examinations, Enrollment in Aikikai, Aikikai 
international yudasha book,a uvede své registrační a evidenční číslo Aikikai,bylo-li mu již přiděleno. 
Žadatel ostupeň 2. dan a výše pak zasílá pouze formulář Grading examinations. 
V den zkoušek předloží žadatelTechnickému komisaři ČFAI veškeré dokumenty vytisknuté – vždy pouze 
jednostranně, a podepsané. 
 

4.7 Evidence technických stup ňů 

Technické stupně eviduje Technický komisař ČFAI na základě obdržených zkušebních protokolů. 

 

5 Technické požadavky 

Národní technické stupně dan ČFAI a stupně dan Aikikai vycházejí ze zkušebního řádu ČFAI a Aikikai a obsahují 
různé kombinace útoků a technik ve spojení s naplněním tří obecných kritérií : 

I. Formální znalost technik       

• rozpoznávání jednotlivých technik, kapacita technik 
 

II. Konstrukce (stavba) technik 

• přemístění 
• vychýlení 
• vzdálenost 
• plynulost a kontrola 
• rytmus technik 

 
III. Respekt k principům integrity (spojení) těla a mysli 

Tělo:    
• jednota těla 
• vycentrování 
• přímé držení těla 
• pohyblivost 
• fyzická zdatnost 
 
Mysl : 
• naslouchání sobě a okolí 
• vnímání 
• klid 
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• přítomnost a bdělost (zanšin) 
• schopnost rozhodnout se 
• respektování partnera 

 

5.1 Technické požadavky pro 1. dan – Šódan a 2. dan  – Nidan 

• základní techniky ze všech útoků v: 
 

• suwariwaza 
• hanmihantačiwaza 
• tačiwaza 
• uširowaza 

 
• zkušební komise bude dále požadovat 2 – 3 formy z následujícího: 

 
• taninzugake / randori (práce se 2 útočníky) 
• tantódori 
• džodori 
• džonagewaza 
 

5.2 Technické požadavky pro 3. dan – Sandan a 4. da n – Jondan 

• základní techniky ze všech útoků včetně aplikace technik v: 
 

• suwariwaza 
• hanmihantačiwaza 
• tačiwaza 
• uširowaza 

 
• zkušební komise bude dále požadovat 2 – 3 formy z následujícího: 

 
• taninzugake / randori (práce se 3 útočníky) 
• tantódori 
• džodori 
• džonagewaza 
• tačidori 
• kumitači 
• kumidžo 

 

6 Formální podmínky pro stupn ě DAN 

Tech. 
stupe ň 

Minimální doba cvi čení Počet seminá řů Licence  

Šódan  12 měsíců po získání 1.kjú 

6 seminářů z toho 
minimálně 3 mezinárodní 

pořádané ČFAI 

2 licence z toho jedna aktuální  

Nidan  24 měsíců po získání Šódan 3 licence z toho jedna aktuální 

Sandan  36 měsíců po získání Nidan 4 licence z toho jedna aktuální 

Jondan  48 měsíců po získání Sandan 5 licence z toho jedna aktuální 

 

Poplatky za stupně dan ČFAI a za stupeň dan Aikikai jsou stanoveny samostatnou přílohou tohoto předpisu.  
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7 Opravná zkouška 

Opravná zkouška je možná nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne konání předešlé zkoušky a platí pro ni stejné 
formálnípodmínky jako pro zkoušku původní. Doplatek za opravnou zkoušku na stupeň dan viz samostatná příloha 
předpisu.  
Nebude-li některá z těchto podmínek splněna, nebude žadateli zkouška umožněna, případně nebudou zkoušky 
Technickým komisařem uznány za platné. 

8 Další ustanovení 

8.1 Uznání technických stup ňů jiných organizací 

Technické stupně dan Aikikai jsou obecně uznávané. Každý člen ČFAI má rovněž právo vykonat zkoušku na stupeň 
dan Aikikai v zahraničí mimo systém ČFAI. V tomto případě si potřebné náležitosti spojené s účastí na zkouškách 
řeší sám podleplatných pravidel dané organizace nebo dle podmínek stanovených zkušebním komisařem, u kterého 
zamýšlí zkoušky vykonávat. 
 
Následně má povinnost bezodkladně oznámit Technickému komisaři udělení takovéhoto stupně dan Aikikai. 
 
V případě, že se jedná o přestup nového člena z jiné organizace a daný člen je držitelem technického stupně dan 
udělovaného jinou organizací než ČFAI nebo Aikikai, který je schopen řádně doložit, požádá daný nový člen o jeho 
uznání Technického komisaře ČFAI. Tato žádost pak bude posouzena nashromáždění VTS a o výsledku rozhodnutí 
bude žadatel vyrozuměn Technickým komisařem ČFAI. 

8.2 Udělení výjimky z požadavk ů 

• V případě zdravotních problémů, které znemožňují nebo omezují provádět některá cvičení Aikidó, předloží 
žadatel zkušebnímu komisaři potvrzení od odborného lékaře resp. lékařskou zprávu/nález. Akceptování 
žádosti na možnost skládat zkoušky na stupně dan s vyloučením některých cvičení s ohledem na zdravotní 
stav je na posouzení Zkušební komise. 

• Další výjimky a případné nesrovnalosti je nutné řešit v dostatečném časovém předstihu před zkouškami 
přímo s Technickým komisařem ČFAI, který o udělení takovýchto výjimek rozhodne. 

8.3 Vyšší technické stupn ě, čestné a speciální tituly 

Žadatel o udělení 5. danu a výše musí podat písemnou žádost Technickému komisaři ČFAI. Žádost musí být podána 
na příslušném formuláři v angličtině a může ji podat za žadatele i třetí osoba, tj. navrhovatel. Navrhovatel musí být 
členem ČFAI a držitelem minimálně 3. danu ČFAI. 
 
Vzor žádosti obdrží žadatel (navrhovatel) na vyžádání od Technického komisaře ČFAI. Žádost projedná Technický 
komisař ČFAI nashromáždění vyšších technických stupňů ČFAI (dále jen „SVTS“) a v případě jejího formálního 
schválení ji odešle p. Francku Noëlovi k vyjádření. 
 
U žadatelů se posuzuje především jejich přínos v oblasti aikidó a práce, kterou vykonávají v rámci ČFAI. Pravidelné 
a soustavné cvičení aikidó je nutným, ne však dostatečným kritériem. 
 
Čestné a speciální tituly jsou udělovány Prezidentem ČFAI a Technickým komisařem ČFAI po schválení SVTS. 
 


