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Zkušební řád pro žákovské technické stupně v Kobudo 

 
 

Čl. 1 
Všeobecné zásady 
 
(1) Tento Zkušební řád pro žákovské technické stupně  v Kobudo slouží jako 
principiální návod pro zkoušející a uchazeče o technické stupně. Zkoušející 

může techniky a jejich způsob provedení změnit, ale nesmí od uchazeče 
vyžadovat, znalost základních technik, které přísluší k vyššímu technickému 

stupni. 
 

(2) Uchazeč musí být přítomen při zkouškách včas a řádně ustrojený, v čistě 
bílém karate-gi opásaný pásem, který přísluší jeho technickému stupni. 

 
  (3) Klub – které zkoušky organizuje, zajistí: 

 
             (a) vhodné, důstojné a dostatečně vytápěné prostory, 

 
(b) Seznam všech uchazečů, který bude obsahovat tyto údaje: 

 
1. Příjmení a jméno uchazeče, 
2. Datum narození, 
3. Současný technický stupeň, 
4. Datum poslední zkoušky, 
5. Prostor na poznámky v záznamu uchazeče. 

 
 
Čl. 2 
Zásady pro posuzování způsobilosti uchazečů 
 

(1) Zkoušející posuzuje připravenost uchazečů nejen podle technické 
úrovně Kobudo. Zejména při vyšších žákovských technických stupňů 
(od 2 kyu) se berou v úvahu i morálně-volní vlastnosti uchazeče. 
Sleduje zejména dodržování etiky a etikety karate, slušnost chování k 
rodičům, starším, také k vrstevníkům. 
 

(2) S ohledem na výše uvedená kritéria není zkoušející povinen 
poskytnout takovému uchazeči technický stupeň, který není v souladu 
s těmito morálně-volními vlastnostmi, i když jeho technika karate by 
byla dostačující pro udělení technického stupně. 

 
Čl. 3 
Fyzická připravenost uchazečů 
 

(1) Součástí zkoušky jsou i testy fyzické připravenosti uchazečů. 
 



(2) Testy fyzické připravenosti musí absolvovat každý uchazeč bez 
rozdílu. Bez splnění testu fyzické připravenosti není možné uchazečovi 
udělit technický stupeň. 

 
(3) Testy fyzické způsobilosti se provádějí v den zkoušek vždy před 

zahájením technické části zkoušek. Test trvá přesně 10 minut, po čas 
kterých uchazeč provede správným způsobem předepsaný počet 
cviků.  

 
(4) V případě že uchazeč nesplní podmínky stanovené pro příslušný 

technický stupeň, nemůže pokračovat ve zkouškách. 
 

(5) Počet cviků v rámci testů fyzické připravenosti uchazeče platí pro 
všechny muže až do dne dosáhnutí věku 60 let. 

 
(6) Počty cviků v rámci testu fyzické připravenosti pro ženy jsou stanoveny na 

hodnotu70% z počtu cviků stanovených pro muže do 60 let věku, 
 

(7) Počet cviků v rámci testu fyzické připravenosti pro osoby starší 60 let se 
stanoví na hodnotu70% z počtu cviků uvedených v odstavci (5) Tohoto 

článku, pokud se jedná o muže, resp. odstavci (6) Tohoto článku, pokud se 
jedná o ženy. 

 
 
 
 
Čl. 4 
Technické požiadavky 
 
 
 
Technické požadavky pro 5. Kyu: 
 
 

(1) Všeobecně se na 5. Kyu vyžaduje základní znalost základních technik 
s Bo, stejně jako související názvosloví.  

 
(2) Uchazeč musí prokázat správné držení zbraně a pochopení základních 

principů při práci se zbraní. 
 
     (3) Techniky, které se vyžadují na 5. Kyu 

 
 

(a) technika v postoji: 
 

● chudan tsuki 
● mako uchi jodan/chudan 
● kesa giri jodan 
● gyaku kesa giri 
● gedan uchi 



 
(b) technika v pohybu: 

 
● postupovat vpřed s mako uchi jodan / chudan ayumi ashi 
● postupovat vpřed s kesa giri jodan ayumi ashi 
● postupovat vpřed s gyaku kesa giri ayumi ashi 
● postupovat vpřed s postupovať vpred s yoko ichimonji ayumi 

ashi 
● postupovat vpřed s gedan uchi ayumi ashi 

 
(c) jo-chu-ge: nevyžaduje se 
(d) kata: nevyžaduje se 

           (e) Fyzická připravenost: 
 
Po dobu 10 minut provést: 
 
● 40 Kliků na úzko, 30 veslákov, 10 sklapovaček, 50 dřepů s mae-

geri 
 
 
 
 
 
 
 
Technické požadavky na 4. Kyu: 
 
(1) Všeobecně se na 4. Kyu vyžaduje dobrá znalost základních technik s Bo, 

stejně jako související názvosloví. 
 
(2) Od uchazeče vyžaduje vědomé přizpůsobení postojů k technice Kobudo 

(boky 60 stupňů, Shiko Dachi 60 stupňů) 
 
  (3) Techniky, které se vyžadují na 4. Kyu 

 
(a) technika v postoji: 

 
● techniky na 5. kyu 
● gedan uke, jodan tsuki 

 
           (b) technika v pohybu: 

 
● techniky na 5.kyu 
● Postupovat vpřed s chudan tsuki suri ashi / tsugi ashi 
● Ustupovat s jodan uke ayumi ashi bez přechycení 
● Ustupovat s yokomen jodan uke ayumi ashi bez přechycení 
● Ustupovat s chudan uke proti gyaku kesa giri bez přechycení 
● Ustupovat s chudan uke ayumi ashi bez přechycení 
● Ustupovat s gedan uke ayumi ashi bez přechycení 

 



(a) jo-chu-ge: 
 

● útočník: mako uchi jodan, obránce: jodan uke bez přechycení 
● útočník: kesa giri jodan, obránce: yokomen jodan uke bez 

přechycení 
● útočník: gyaku kesa giri, obránce: chudan uke proti gyaku kesa 

giri bez přechycení 
● útočník: yoko ichimonji v shiko dachi, obránce: chudan uke bez 

přechycení 
● útočník: gedan uchi, obránce: gedan uke bez přechycení 

 
(b) kata: Kaaten no kun 

 
(c) Fyzická připravenost: 

 
Po dobu 10 minut vykonat: 
 
● 40 Kliků na úzko, 30 veslákov, 10 sklapovaček, 50 dřepů s mae-

geri 
 
 
 
 
Technické požadavky na 3. Kyu: 
 

(1) Uchazeč musí prokázat, že si už "zvykl" na zbraň (Bo) a přispůsobil se 
dostatečně 

 
(2) Uchazeč musí prokázat, že je schopen při kata dodržet sled technik spolu 

s dodržením Enbusen (Kata diagram). 
 
  (3) Techniky, které se vyžadují na 3. Kyu 

 
(a) technika v postoji: 

 
● techniky na 4. kyu 

 
(b) Technika v pohybu: 

 
● techniky na 4.kyu 
● Postupovat vpřed s chudan tsuki suri ashi / tsugi ashi 
● Ustupovat s jodan uke ayumi ashi s přechycením 
● Ustupovat s yokomen jodan uke ayumi ashi s přechycením 
● Ustupovat s chudan uke proti gyaku kesa giri s přechycením 
● Ustupovat s chudan uke ayumi ashi s přechycením 
● Ustupovat s gedan uke ayumi ashi s přechycením 

 
(c) jo-chu-ge: 

 
● útočník: mako uchi jodan, obránce: jodan uke bez přechycení 



● útočník: kesa giri jodan, obránce: yokomen jodan uke bez 
přechycení 

● útočník: gyaku kesa giri, obránce: chudan uke proti gyaku kesa 
giri bez přechycení 

● útočník: yoko ichimonji v shiko dachi, obránce: chudan uke bez 
přechycení 

● útočník: gedan uchi, obránce: gedan uke bez přechycení 
 

(d) kata: Kaaten no kun 
 
           (e) Fyzická připravenost: 

 
Po dobu 10 minut provést: 
 
● 60 kliků na úzko, 40 veslákov, 20 sklapovaček, 70 dřepů s mae-

geri 
 
 
 
 
 
Technické požadavky na 2. Kyu: 
 
 

(1) Uchazeč musí prokázat, že zvládl práci s boky bez pohybu předního 
kolena při technice s Bo. 

 
     (2) Uchazeč musí zvládnout kata na dobré úrovni. 
 
     (3) Techniky, které se vyžadují na 2. Kyu 

 
(a) technika v postoji: 

 
● techniky na 3. kyu 

 
(b) technika v pohybu: 

 
● techniky na 3.kyu 

 
(c) jo-chu-ge: 

 
● útočník: mako uchi jodan, obránce: jodan uke s přechycením 
● útočník: kesa giri jodan, obránce: yokomen jodan uke s 

přechycením 
● útočník: gyaku kesa giri, obránce: chudan uke proti gyaku kesa 

giri s přechycením 
● útočník: yoko ichimonji v shiko dachi, obránce: chudan uke s 

přechycením 
● útočník: gedan uchi, obránce: gedan uke s přechycením 

 



 
(d) kata: Kaaten no kun 

 
           (e) Fyzická připravenost: 

 
Po dobu 10 minut provést: 
 
● 80 kliků na úzko, 50 veslákov, 30 sklapovaček, 90 dřepů s mae-

geri 
 

 
 
Technické požadavky na 1. Kyu: 
 
 

(1) Uchazeč musí zvládnout kata Kaaten no kun na výborné úrovni. Kata 
Kubo no kun musí zvládnout uspokojivě. 

 
     (2) Techniky, které se vyžadují na 1. Kyu 

 
(a) technika v postoji: 

 
● techniky na 2. kyu 

 
      (3) Technika v pohybu: 

 
● techniky na 2.kyu 
● Postupovat vpřed s renzoku mako uchi jodan 
● Postupovat vpřed s renzoku kesa giri jodan 
● Postupovat vpřed s renzoku gedan uchi 

 
(b) jo-chu-ge: 

 
● útočník: postupne mako uchi jodan, kesa giri jodan, gyaku kesa 

giri, yoko ichimonji v shiko dachi, gedan uchi; obránce: postupně 
jodan uke bez přechycení, yokomen jodan uke bez přechycení, 
chudan uke proti gyaku kesa giri bez přechycení, chudan uke 
bez přechycení, gedan uke bez přechycení 

● útočník: tsuki chudan suri ashi; obránce: keaishi uke 
 
 

(c) kata: Kaaten no kun, Kubo no kun 
 

(d) fyzická pripravenosť: 
 
Po dobu 10 minut provést: 
 
● 100 kliků na úzko, 60 veslákov, 40 sklapovaček, 100 dřepů s 

mae-geri 
 


