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1 Účel 

Tímto technickým předpisem se stanoví podmínky pro udělování technických stupňů kjú a dětských technických 
stupňů kjú 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 kjú  

Pro udělení technického stupně kjú a/nebo dětského technického stupně kjú je základní podmínkou splnění 
požadavků: 

• znalost technik dle zkušebního řádu, 

• dodržování etiky a etikety aikidó, 

• dodržení minimální doby cvičení, 

• účast na požadovaném počtu seminářů, 

• platná licence ČFAI. 

Dětské technické stupně jsou určeny pro děti ve věku od 6 do 15 let. 

 

Nebude-li některá z těchto podmínek splněna, nebude kandidátovi zkouška umožněna, případně nebudou zkoušky 
Technickým komisařem uznány za platné. 

3 Zkušební komisa ři, zkoušející, zkušební komise  

3.1 Zkušební komisa ř 

Zkušebním komisařem pro technické stupně kjú může být člen ČFAI, který: 

• je držitelem minimálně technického stupně 3. dan (ČFAI nebo Aikikai), 

• je jmenován Technickým komisařem ČFAI. 

Funkční období zkušebního komisaře jsou 2 roky. Za řádný výkon své funkce odpovídá Technickému komisaři ČFAI, 
kterým může být i odvolán. 

 

3.1.1 Práva zkušebního komisa ře 

• při nesplnění podmínek pro udělování technických stupňů dle ustanovení tohoto předpisu nepřipustit 
uchazeče ke zkoušce nebo neudělit zkoušenému vyšší technický stupeň, 

• obracet se na Technického komisaře a/nebo Shromáždění vyšších technických stupňů (dále jen „SVTS“) se 
svými podněty a stížnostmi, 

• sestavit zkušební komisi. 
 

3.1.2 Povinnosti zkušebního komisa ře 

• dodržovat zkušební řád ČFAI, 

• provést kontrolu průkazů všech žadatelů o zkoušky a v případě zjištění formálních nedostatků zajistit, 

společně s pořadatelem zkoušek, jejich nápravu, pokud je to možné, v opačném případě neumožnit žadateli 

zkoušku vykonat, 

• pokud se rozhodne sestavit zkušební komisi, postupovat v souladu s článkem 3.3, 
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• vyžadovat od zkoušených dodržování etiky a etikety dódžó, 

• oznámit výsledek zkoušky zkoušenému a zaznamenat jej v příslušné části průkazu zkoušeného, 

• při neúspěšném vykonání zkoušky oznámit zkoušenému příčinu neúspěchu a poznamenat na poslední 

straně průkazu datum této zkoušky, 

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

• po provedené zkoušce předat úplný Zkušební protokol Technickému komisaři,a to v nejkratší možné době, 

• účastnit se školení určených pro zkušební komisaře, 

• mít po dobu svého funkčního období platnou licenci ČFAI. 

 

3.2 Zkoušející 

Zkoušejícím pro 6. kjú a dětské technické stupně může být člen ČFAI, který:  

• je držitelem minimálně technického stupně 1. dan(ČFAI nebo Aikikai), případně nižšího technického stupně, 

pokud je vedoucím oddílu, 

• je jmenován Technickým komisařem ČFAI. 

Funkční období zkoušejícího je 1 rok. Za řádný výkon své funkce odpovídá Technickému komisaři ČFAI, kterým 
může být i odvolán. 

 

3.2.1 Práva zkoušejícího  

• při nesplnění podmínek pro udělování technických stupňů dle ustanovení tohoto předpisu nepřipustit 
uchazeče ke zkoušce nebo neudělit zkoušenému vyšší technický stupeň, 

• obracet se na Technického komisaře a/nebo SVTS se svými podněty a stížnostmi. 
 

3.2.2 Povinnosti zkoušejícího  

• dodržovat zkušební řád ČFAI, 

• provést kontrolu průkazů všech žadatelů o zkoušky a v případě zjištění formálních nedostatků zajistit, 

společně s pořadatelem zkoušek, jejich nápravu, pokud je to možné, v opačném případě neumožnit žadateli 

zkoušku vykonat, 

• vyžadovat od zkoušených dodržování etiky a etikety dódžó, 

• oznámit výsledek zkoušky zkoušenému a zaznamenat jej v průkazu zkoušeného, 

• při neúspěšném vykonání zkoušky oznámit zkoušenému příčinu neúspěchu,a poznamenat na poslední 

straně průkazu datum této zkoušky, 

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

• po provedené zkoušce předat úplný Zkušební protokol Technickému komisaři, a to v nejkratší možné době,  

• účastnit se školení určených pro zkušební komisaře, 

• mít po dobu svého funkčního období platnou licenci ČFAI. 
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3.3 Zkušební komise 

O sestavení zkušební komise rozhoduje zkušební komisař / zkoušející. 

Zkušební komise pro stupně kjú je složená ze tří členů ČFAI - zkušebního komisaře/zkoušejícího a dvou přísedících. 

Zkušební komise pro udělování dětských technických stup ňůa v případě stupně 6. kjú  musí být složená 
minimálně tímto způsobem:  

Zkušební komisař/Zkoušející  – 1. dan 
Přísedící     – 2. kjú 

Technický stupeň 5. až 1. kjú  je oprávněna udělit zkušební komise složená minimálně tímto způsobem: 

Zkušební komisař    – 3. dan 
Přísedící     – 2. kjú 

4 Zkoušky na technické stupn ě kjú 

4.1 Pořadatel zkoušek 

Pořadatelem zkoušek může být pouze člen ČFAI, který je zároveň vedoucím klubu nebo dódžó, ve kterém se tyto 
zkoušky konají.  

4.1.1 Povinnosti po řadatele zkoušek  

• provést kontrolu splnění formálních podmínek pro provedení zkoušek u jednotlivých žadatelů, 

• v případě zjištění formálních nedostatků zajistit společně se zkušebním komisařem jejich nápravu, 

• zajistit výběr předepsaných poplatků, 

• připravit řádně vyplněné Zkušební protokoly, 

• připravit ke kontrole zkušebnímu komisaři platné průkazy zkoušených, 

• zajistit převedení vybraných poplatků na účet ČFAI, a to v nejkratší možné době, a předat Technickému 

komisaři kopii potvrzení o provedené platbě, 

• řádně vyplněné Zkušební protokoly zaslat v co nejkratší možné době Technickému komisaři a pokud je 

zaznamenána také platba zaslat v kopii Pokladníkovi ČFAI. 

 

4.2 Zkoušený 

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

4.2.1 Povinnosti zkoušeného 

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

• musí nastoupit ke zkoušce v bílém, čistém keikogi, 

• dodržovat etiku a etiketu dódžó. 

4.2.2 Práva zkoušeného 

• být zkoušen dle tohoto předpisu, 

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

• mít zaznamenánu úspěšně složenou zkoušku ve svém průkaze. 

 

4.3 Průběh zkoušky  

• průběh zkoušky řídí zkušební komisař / zkoušející, 

• každá zkouška začíná a končí společným ceremoniálem všech zúčastněných, 

• každá zkouška se řídí pravidly etikety dódžó. Jsou-li tato pravidla některými z účastníků porušena, má právo 

pořadatel, zkušební komisař nebo zkoušející zkoušky přerušit nebo ukončit. 

 

4.4 Dětské technické stupn ě 

Dětské technické stupnějsou plně v kompetenci jednotlivých vedoucích oddílů a zkoušejících. 

Zkoušky na dětské technické stupně probíhají přiměřeně dle zkušebního řádu ČFAI na kjú tak, aby byl umožněn 
plynulý přechod k řádným zkouškám na kjú. Získání dětského technického stupně se vyznačuje na diplomu ČFAI, ve 
Zkušebním protokolu i v členském průkazu ČFAI jako dětský technický stupeň.  

Dětské technické stupně se od 6. kjú do 3. kjú včetně dělí vždy na 1. a 2. stupeň. Vždy se začíná 1. stupněm, který 
je nižší, následuje 2. stupeň ze kterého lze postoupit na další kjú. Tedy: 

6.kjú 1. stupně  /  6. kjú 2. stupně 
5.kjú 1. stupně  /  5. kjú 2. stupně 
4.kjú 1. stupně  /  4. kjú 2. stupně 
3.kjú 1. stupně  /  3. kjú 2. stupně   

Od 2. kjú již nedochází k tomuto dělení a platí zde stejné podmínky jako pro technický stupeň dospělých. Speciální 
podmínkou získání 2.kjú je dosažení věku minimálně 14 let. 

 

4.5 Rozlišování d ětských technických stup ňů 

Doporu čení 

Dětské technické stupně se mohu rozlišovat barevnými obi, které jsou vhodné pro zvýšení motivace dětí. 
Doporučeno je jedno barevné označení pro dané kjú v obou stupních.  

Barevné rozlišení pásků je:  

6. kjú – bílá 
5. kjú – žlutá 
4. kjú – oranžová 
3. kjú – červená 
 

4.6 Opravná zkouška  

Pro absolvování opravné zkoušky na stupeň kjú a/nebo dětský technický stupeň musí žadatel splnit tyto podmínky:  

• termín opravné zkoušky může nastat nejdříve 1 měsíc po neúspěšně složené zkoušce, 

• platná licence ČFAI. 
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Opravná zkouška je bez dodatečného poplatku. Výše poplatku je tedy stejná jako u zkoušky první, jelikož při 
neúspěšném složení zkoušky není poplatek vybírán. 

Technický stupeň získaný při opravné zkoušce za nedodržení některé ze stanovených podmínek je neplatný. 

Nebude-li některá z těchto podmínek splněna, nebude žadateli zkouška umožněna, případně nebudou zkoušky 
Technickým komisařem uznány za platné. 

 

4.7 Evidence technických stup ňů 

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

5 Formální podmínky pro stupn ě Kjú 

Technické stupn ě kjú 

Tech. 
stupe ň 

Minimální doba cvi čení Počet hodin  Počet seminá řů Licence  

6. kjú  1měsíc 20 hodin 0 1 aktuální  
5. kjú  2 měsíce po získání 6.kjú 30 hodin 1 seminář 1 aktuální  
4. kjú  3 měsíce po získání 5.kjú 50 hodin 1 seminář 1 aktuální  
3. kjú  4 měsíce po získání 4.kjú 80 hodin 2 semináře 1 aktuální  

2. kjú  6 měsíců po získání 3.kjú 120 hodin 
3 semináře  

z toho 1 národní  
seminář pořádaný ČFAI 

1 aktuální  

1. kjú  8 měsíců po získání 2.kjú 150 hodin 
4 semináře 

z toho 2 národní semináře 
pořádané ČFAI 

1 aktuální  

 

Dětské technické stupn ě  

Tech.  stupe ň Opasek  Minimální doba cvi čení  
6. kjú  - 1. stupně 
6. kjú  - 2. stupně 

Bílá 3 měsíce po zahájení cvičení 
4 měsíce po získání 1. stupně 

5. kjú  - 1. stupně 
5. kjú  - 2. stupně 

Žlutá 5 měsíců po získání 6. kjú 2. stupně 
5 měsíců po získání 5. kjú 1. stupně 

4. kjú  - 1. stupně 
4. kjú  - 2. stupně 

Oranžová 7 měsíců po získání 5. kjú 2. stupně 
7 měsíců po získání 4. kjú 1. stupně 

3. kjú  - 1. stupně 
3. kjú  - 2. stupně 

Červená 8 měsíců po získání 4. kjú 2. stupně 
9 měsíců po získání 3. kjú 1. stupně 

2. kjú  Bílá 10 měsíců po získání 3. kjú 2. stupně (věk min.14 let) 
 

Poplatky za stupně kjú a dětské technické stupně jsou stanoveny samostatnou přílohou tohoto předpisu.  

 

6 Další ustanovení 

6.1 Uznání technických stup ňů jiných organizací 

Pro technické stupně kjú udělené v jiné organizaci a dětské technické stupně obecně platí, že se nepotvrzuje 
platnost těchto stupňů. Technické stupně kjúmohou být uznány v případě, že je jejich držitel schopen je řádně 
doložit.  
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Žadatel o uznání takového stupně, tj. nový člen ČFAI, který splnil všechny formální požadavky ke zkouškám, může 
požádat o složení zkoušek na nejbližší vyšší technický stupeň. Pokud bude zkouška úspěšná, je přiznán daný vyšší 
technický stupeň, v opačném případě je potvrzen stávající technický stupeň jako platný v rámci ČFAI.  

 

6.2 Udělení výjimky z požadavk ů 

• Ve výjimečných případech může dojít ke zkrácení termínu mezi technickými stupni. Žadatel, případně 
pořadatel zkoušek, musí podat žádost Technickému komisaři, ve které sdělí důvod pro zkrácení takového 
termínu. Žádost se podává volnou formou (e-mailem). Technický komisař tuto žádost posoudí a oznámí 
žadateli své rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Technický komisař své rozhodnutí sdělí také Zkušebnímu 
komisaři. 

• 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 
tohoto omezení je na posouzení zkušebního komisaře. 

• 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. 

6.3 Nošení hakama 

V rámci seminářů ČFAI je doporučené nošení hakama od technického stupně 2. kjú pro muže i ženy. V rámci 
běžných tréninků v oddílech ČFAI  je rozhodnutí o možnosti nošení hakamana vedoucích klubů, a to i v jiných 
případech. 

 

6.4 Výjimky 

Výjimky z tohoto předpisu povoluje Technický komisař ČFAI. 
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7 Zkušební řád ČFAI (Doporu čený) 

6. kjú  

 
Ukemiwaza 

 
Maeukemi, Uširoukemi 

Suwariwaza Šikkó– přemístění 

Útoky, Úchopy Aihanmikatatedori /  Katatedori  / Rjótedori  /  Uširorjótedori 

Údery Šómenuči  /  Jokomenuči 

 
Znalost základních pojmů a etiky v dódžó 
 

5.kjú  

 
Tačiwaza 

 

Aihanmikatatedori Ikkjó -Iriminage-Šihónage 

Šómenuči Ikkjó -Iriminage 

Katatedori Šihónage -Tenči nage 

  

Suwariwaza  

Rjótedori Kokjúhó 

4.kjú  

 
Tačiwaza 

 

Aihanmikatatedori Nikjó – Sankjó - Kotegaeši - Udekimenage 

Šómenuči Kotegaeši 

Katatedori 
 

Ikkjó - Nikjó - Iriminage – Kotegaeši -Učikaitennage - 
- Udekimenage - Sokumeniriminage - Kokjúnage 

Jokomenuči Šihónage - Udekimenage 

Katadori Ikkjó – Nikjó 

Rjótedori Tenči nage 

Uširorjótedori Sankjó 

  

Suwariwaza  

Aihanmikatedori Ikkjó -Iriminage 

Šómenuči 
 

Ikkjó -Iriminage 

3.kjú  

 
Tačiwaza 

 

Šómenuči Nikjó – Sankjó – Onkjó 

Jokomenuči Ikkjó –Nikjó – Sankjó - Yonkjó - Iriminage - Kotegaeši 

Kataterjótedori Ikkjó – Nikjó - Kotegaeši - Udekimenage - Kokjú ho 

Rjótdori Ikkjó - Šihónage 

Uširorjótedori Ikkjó – Nikjó - Iriminage - Kotegaeši - Šihónage – Udekimenage 

 Kokjúnage z různých útoků 

Suwariwaza  

Šómenuči Nikjó – Sankjó – Yonkjó - Kotegaeši 

Katatedori Ikkjó – Nikjó 

Katadori Ikkjó – Nikjó 

 
Hanmihantačiwaza 

 

Šómenuči Iriminage 

Katatedori 
 

Šihónage - Učikaitennage 
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2. kjú  

 
Tačiwaza 

 

Aihanmikatatedori Koši nage 

Šómenuči Šihónage - Sotokaitennage - Učikaitennage 

Katatedori Sankjó – Yonkjó - Koši nage - Sumiotoši – Aikiotoši 

Jokomenuči Gokjó 

Rjótedori Iriminage - Kotegaeši - Koši nage 

Uširorjótedori Džúdžigarami - Sokumeniriminage – Koši nage 

Kataterjótedori Iriminage 

Uširorjókatadori Ikkjó –Nikjó – Sankjó - Sokumeniriminage 

Katadori Sankjó –Yonkjó 

Kata menuči Ikkjó – Nikjó – Sankjó - Iriminage - Kotegaeši - Šihónage 

Čúdancuki Ikkjó-Iriminage 

Džódancuki Hidžiikimeosae 

 Kokjúnage  z různých útoků 

  

Suwariwaza  

Katatedori Kotegaeši - Iriminage 

Jokomenuči Ikkjó – Nikjó – Sankjó – Yonkjó – Gokjó - Iriminage 

Katadori Sankjó 

Rjókatadori Ikkjó – Nikjó 

  

Hanmihandačiwaza  

Šómenuči Kotegaeši 

Katatedori Sotokaitennage 

Rjótedori Šihónage 

1.kjú  

 
Tačiwaza 

 

Kataterjótedori Džúdžigarami - Koši nage 

Uširokatatedorikubišime Sankjó - Kotegaeši - Šihónage - Koši nage 

Uširoeridori Ikkjó - Kotegaeši - Šihónage 

Čúdancuki Nikjó – Sankjó - Kotegaeši - Kaitennage - Koši nage 

Džódancuki Ikkjó – Nikjó – Sankjó - Iriminage - Šihónage - Kaitennage -Koši nage 

 Kokjúnage  z různých útoků 

Suwariwaza  

Šómenuči Gokjó 

Jokomenuči Kotegaeši 

  

Hanmihandačiwaza  

Šómenuči Ikkjó – Nikjó – Gokjó 

Katatedori Nikjó 
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8 Příklad zkušebního řádu pro D ětské technické stupn ě 

Při zkouškách se zaměřit především na: etiku /chování v dódžó/ 
 ukemi /zvládnutí pád ů/šikkó  
 

6.kjú 
1.stupn ě 

  
Ukemiwaza Maeukemi / Ušhiroukemi 
Suwariwaza Šikkó– přemístění 
  
Úchopy Aihanmikatatedori /  Katatedori 
Údery Šómenuči  /  Jokomenuči 
  
 Znalost základních pojmů a etika v dódžó 

6.kjú 
2.stupn ě 

  
Ukemiwaza Maeukemi / Uširoukemi 
Suwariwaza Šikkó – přemístění 
  
Úchopy Aihanmikatatedori /  Katatedori   / Rjótedori  /  Uširorjótedori 
Údery Šómenuči  /  Jokomenuči 
  
 Znalost základních pojmů a etika v dódžó 

5.kjú 
1.stupn ě 

  
Tačiwaza  
Aihanmikatatedori Ikkjó (omote, ura) / Irirminage / Šihónage (omote) 
  
Suwariwaza  
Rjótedori Kokjúhó 

5.kjú 
2.stupn ě 

  
Tačiwaza  
Šómenuči Ikkjó (omote, ura) / Irirminage 
Katatedori Šihónage (omote, ura) / Tenči nage 
  
Suwariwaza  
Rjótedori Kokjúhó 

4.kjú 
1.stupn ě 

  
Tačiwaza  
Aihanmikatatedori Sankjó (omote) / Udekimenage 
Šómenuči Kotegaeši 
Katatedori Nikjó (omote) / Iriminage / Učikaitennage / Kokjúnage 
  
Suwariwaza  
Aihanmikatatedori Ikkjó / Iriminage 
  

 

 

 

 

 

 


