Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti
Českého svazu Taekwon-Do ITF, z. s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání řádné členské schůze
Českého svazu Taekwon-do ITF, z. s. konané dne 14. dubna 2018 v Brandýse nad Labem.

1. Obecné informace
Název účetní jednotky:

Český svaz Taekwon-Do ITF, z. s.

Sídlo:
Sekretariát:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:
Internet:
E-mail generální sekretář svazu:
E-mail prezident svazu:
Počet sdružených subjektů:

Zátopkova 100/2, P. S. 40, Praha 6, 160 17
Pod Višňovkou 334/15, Praha 4, 14000
16191285
CZ 16191285 (nejsme plátci DPH)
zapsaný spolek
L 1854 vedená u Městského soudu v Praze
www.taekwondo.cz
sekretariat@taekwondo.cz
itf@taekwondo.cz
35 zapsaných spolků s vlastním IČ

2. Hlavní a vedlejší činnost
Svaz má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizoval veškerou hlavní
činnost organizace, zejména:







zajišťovat výuku a šíření taekwonda ITF, jako bojového umění sebeobrany, včetně jeho propagace
organizovat a zajišťovat zkoušky na technické stupně taekwonda ITF členům svazu v souladu s pravidly ITF
a svazu
organizovat školení instruktorů taekwonda a jejich asistentů, rozhodčích, organizačních pracovníků
sdružených subjektů, udělovat trenérské licence na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR
řídit a organizovat soutěže, semináře, školení a další akce taekwonda ITF v tuzemsku i zahraničí
reprezentovat taekwon-do ITF na domácí i zahraniční úrovni
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zastupovat a reprezentovat své členy, svaz a Českou republiku v organizacích ČUS, ITF, příp. v ostatních
tuzemských i mezinárodních organizacích

Za účelem financování hlavní činnosti provozoval svaz také vedlejší hospodářskou činnost. Ve sledovaném
období neměl svaz žádné příjmy z reklamních plnění vůči partnerům.

3. Struktura svazu
Nejvyšším orgánem svazu je členská schůze.
Statutárním orgánem svazu byl po celé sledované období prezident svazu Ing. Marek Lazor.
Generálním sekretářem svazu byl po celé sledované období Ing. Tomáš Komrska.
Hlavním technickým instruktorem svazu byl po celé sledované období korejský velmistr prof. Hwang Ho-jong
(9. dan).
Nejvyšším výkonným orgánem svazu je Rada Českého svazu Taekwon-Do ITF, která pracovala po celé
sledované období ve složení Ing. Petr Pařík, PhD., Ing. Kamil Šamal, Jaroslav Vomáčka, Jan Weidlich a Bc. Jiří
Teslík.
Revizní orgán spolku pracoval v období od 1.1.2017 do 17.6.2017 ve složení Michal Benedikt (předseda),
Michal Bor, Filip Gavlas, Mgr. Ludmila Gerlichová a Ing. Zbyněk Pavlík (členové). Dne 17.6.2017 z revizní komise
z pracovních důvodů odstoupili Michal Benedikt, Mgr. Ludmila Gerlichová a Ing. Zbyněk Pavlík. Dovolbou na
řádné členské schůzi 17.6.2017 následně pracovala nově revizní komise ve složení Martin Zámečník
(předseda), Ondřej Vrábel, Michal Bor, Filip Gavlas, MUDr. Dalibor Veselý a Petr Čuhel (členové).
Disciplinární orgán spolku pracoval po celé sledované období ve složení Petr Smejkal (předseda), PhDr. Zdeněk
Rubeš, Mgr. Martin Svitek, Kamil Tihelka a Michal Opuszynski (členové).
Ve sledovaném období došlo 17.6.2017 řádnou volbou na členské schůzi ke změně v revizní komisi svazu.

4. Členská základna
Svaz evidoval od 1.1.2017 do 31.12.2017 celkem 6.414 členů, kteří dle platné legislativy Českého svazu
Taekwon-Do ITF měli zaplacený členský příspěvek na rok 2017 nebo byli v prodlení, v následující struktuře:
Žáci
Junioři
Senioři
Veteráni

0 – 13 let
14 – 18 let
19 – 39 let
nad 40 let

3.840
1.263
826
485

5. Zpráva o činnosti
Český svaz Taekwon-Do ITF zajišťoval v roce 2017 pro všechny své členy i další zájemce o korejské moderní
umění sebeobrany taekwon-do ITF následující činnost.
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Technické oddělení Českého svazu Taekwon-Do ITF
Technické oddělení pracovalo v roce 2017 ve složení Ing. Petr Pařík, Ph.D. (vedoucí oddělení) a Ing. Jana
Koziarová.
Svaz uhradil v roce 2017 poprvé za všechny své sdružené subjekty registrační poplatek (plaketu) u ITF, v počtu
33 obnovených registrací, 1 nová registrace a 1 sdružený subjekt si registrační poplatek u ITF hradil sám.
V roce 2017 bylo uspořádáno v jednotlivých sdružených subjektech 102 svazových zkoušek na technické
stupně kup, přičemž nejvíce jich bylo v červnu (16) a prosinci (17). Technické oddělení také nově převzalo
vyřizování žádostí o zkoušky, které v minulých letech prováděl výhradně prezident svazu.
V roce 2017 byly uspořádány 4 svazové zkoušky na technické stupně dan, a to v dubnu v Brandýse nad Labem,
v květnu v Praze, v srpnu v Čimelicích a v prosinci v Brně. Celkem na těchto zkouškách uspělo 43 žadatelů o 1.
dan, 16 žadatelů o 2. dan, 11 žadatelů o 3. dan., 2 žadatelé o 4. dan, 6 žadatelů o 5. dan a 1 žadatel o 6. dan.
V roce 2017 bylo zorganizováno 53 svazových regionálních technických seminářů a 1 celorepublikový (národní)
technický seminář v prosinci v Brně. Technické oddělení také nově převzalo vyřizování žádostí o semináře,
které v minulých letech prováděl výhradně prezident svazu.
V květnu 2017 proběhl v Praze mezinárodní technický seminář ITF pod vedením velmistra Hwang Ho-jonga.
Velmistr Hwang dále vedl v roce 2017 mezinárodní semináře v Anglii, Číně, Dominikánské republice, Jihoafrické
republice, Kypru, Nizozemsku, Řecku, Slovensku, Slovinsku a Švýcarsku.
V roce 2017 proběhl pod vedením Mgr. Martina Svitka zcela nový typ svazového odborného
fyzioterapeutického semináře, a to postupně ve všech pěti regionech (v Praze z důvodu velkého zájmu 2×).
Technické oddělení udělilo v roce 2017 celkem 6 akcím záštitu Českého svazu Taekwon-Do ITF, a to Víkend pro
učitele a asistenty (únor a červen), Trenérský víkend (březen), Odborný kurz pro instruktory, asistenty
instruktorů a zájemce o 2. trenérskou třídu (květen), 15. letní kemp s velmistrem Hwangem (červenec) a
Celodenní seminář pro instruktory a asistenty (říjen).
Technické oddělení pokračovalo v roce 2017 v evidenci docházky na svazové akce a akce se záštitou výukového
charakteru. Evidence docházky je vedena především pro účely trenérských tříd, ale také licencí rozhodčích,
zkoušek na technické stupně dan a jmenování zkušebních komisařů svazu pro technické stupně kup.
V roce 2017 bylo uděleno celkem 54 trenérských tříd, z toho 4× druhá trenérská třída, 46× třetí trenérská třída
a 4× čtvrtá trenérská třída. Všem novým držitelům byly vystaveny trenérské průkazy. Nárůst u třetí třídy a
naopak razantní pokles u čtvrté třídy je důsledkem zjednodušením podmínek ve svazové směrnici č. 4 platné
od 1. ledna 2017.
V průběhu června až září byla uspořádán již 16. ročník tradiční svazové velké letní fotosoutěže, jejíž výherci byli
následně veřejně odměněni v rámci konání mistrovství České republiky v taekwondu ITF 2018 v listopadu v
Nymburce.
V první polovině roku 2017 proběhla revize baterie testových otázek z teorie taekwonda ITF pro 2. a 3.
trenérskou třídu. Revidované testové otázky vstoupí v platnost 1. ledna 2018.
Ve druhé polovině roku 2017 byl schválen návrh úprav ve 3 svazových směrnicích, a to směrnici č. 2 (Zkoušky
na technické stupně kup), směrnici č. 3 (Zkoušky na technické stupně dan), a směrnici č. 4 (Instruktoři a
asistenti instruktorů, trenérské třídy), které upřesňují funkci technických garantů ve sdružených subjektech
svazu.
Také byl schválen návrh novely dokumentu Záštita svazu, který vstoupí v platnost 1. ledna 2018.
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Oddělení rozhodčích Českého svazu Taekwon-Do ITF
Oddělení rozhodčích (dále jen „OR“) pracovalo v r. 2017 ve složení Bc. Jiří Teslík (vedoucí oddělení), a za
regiony MUDr. Rostislav Kaňka (jižní Čechy), Ondřej Vrábel (střední Čechy a Praha), Mgr. Jana Lazorová
(severní Morava) a Mgr. Michal Kobylarz (jižní Morava).
OR úspěšně zrealizovalo 27. – 29.1.2017 mezinárodní školení rozhodčích ITF v Praze. Školení bylo velmi
pozitivně hodnoceno prezidentem a členy výboru rozhodčích EITF. Celkem se akce zúčastnilo 52 rozhodčích z
15 evropských států. Z šestnácti českých zástupců získali nové licence mezinárodních rozhodčích (ITF A) Petr
Smejkal, Mgr. Michal Kobylarz, Alan Kajzar a (ITF B) Mgr. Jakub Geyer. Školení absolvovali také všichni členové
oddělení rozhodčích a trenéři reprezentace.
Český svaz Taekwon-Do ITF získal v roce 2017 nejvyšší počet (5) zvaných rozhodčích na ME v Liverpoolu. ME se
zúčastnili členové OR Bc. Jiří Teslík, MUDr. Rostislav Kaňka, Ondřej Vrábel, Mgr. Jana Lazorová a tým doplnil
Petr Smejkal.
Po rozpočtové nejistotě roku 2017 svaz nominoval 1 hrazeného mezinárodního rozhodčího Tomáše Kubu na
MSS do KLDR. MSS se zúčastnili na vlastní náklady také mezinárodní rozhodčí MUDr. Rostislav Kaňka a Ondřej
Vrábel, kteří pozvání ITF obdrželi také.
V roce 2017 vstoupila v platnost aktualizovaná svazová směrnice č. 15 (rozhodčí), která přibližuje a zmírňuje
standardy pro získání licence rozhodčího mezinárodním měřítkům. Všichni mezinárodní instruktoři získávají po
školení licenci národního rozhodčího na neurčito. Vyšší licence (ITF A/B) je nově uznávána i na českých
soutěžích. Výrazně se prodloužila platnost licence (dvojnásobek). Metodika školení se změnila ve prospěch
větší praxe a přednostně se učí národní modifikace, místo mezinárodních odlišností.
V roce 2017 došlo ke schválení navýšení odměn pro rozhodčí, minimálně o 100% více než v minulosti, platné
od roku 2018.
OR úzce spolupracuje při organizaci a plánování soutěží se soutěžním oddělením. Tato spolupráce přináší stále
přesnější časové harmonogramy a výrazně větší množství odjetých zápasů ve stejném čase, než v minulosti. OR
spolupracuje také s Mgr. Jakubem Geyerem na komplexním systému elektronického bodování.

Oddělení státní reprezentace Českého svazu Taekwon-Do ITF
V roce 2017 pracovalo oddělení reprezentace ve složení Mgr. Jan Mraček (hlavní trenér reprezentace ČR), Jan
Chaloupka, Aleš Vyzrál a Hana Šiveňová (trenéři reprezentace). Ve funkci vedoucího oddělení reprezentace
dohlíželi na činnost do 17.6.2017 člen Rady svazu Jaroslav Vomáčka a od 18.6.2017 v zastoupení přímo
prezident svazu Ing. Marek Lazor. Jako zdravotník pak byla na mezinárodní akce ME zvána také paní Marie
Benešová.
Ve sportovní reprezentaci ČR působilo v roce 2017 celkem 53 vybraných reprezentantů ve složení 12 juniorek,
15 juniorů, 13 seniorů, 9 seniorek, 3 veteráni a 1 veteránka.
Po jarní dlouhodobé přípravě se reprezentace ČR zúčastnila každoročního mistrovství Evropy v taekwondu ITF,
které se uskutečnilo 24. - 30.4.2017 v anglickém Liverpoolu. Celkem 36 nominovaných reprezentantů ČR zde
získalo 16 zlatých, 12 stříbrných a 18 bronzových medailí a obsadili tak v konkurenci 32 zemí celkové 2. místo
za reprezentací Ruska, čímž si vylepšili oproti roku 2016 celkové umístění ještě o dvě místa. Dosáhli jsme tak
své druhé nejlepší umístění v historii svazu od roku 1991.
Seniorka Linda Novohradská Deutschová a veterán Libor Macháň zde svými výsledky získali navíc poháry za
nejúspěšnější závodníky Evropy 2017 v příslušné věkové kategorii.
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Po dlouhodobé letní přípravě se pouhých 7 nominovaných reprezentantů zúčastnilo opět po dvou letech také
mistrovství světa seniorů, které se uskutečnilo 14. - 22.09.2017 v korejském Pchjongjangu. Zde Česká republika
vybojovala celkem 2 zlaté, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí, což nás vyneslo v konkurenci 50 zemí na
nečekané 3. místo na světě, hned za KLDR a Rusko. Oproti předchozímu mistrovství z roku 2015 v Bulharsku
tak došlo opět k výraznému posunu z 6. místa na 3. místo na světě.
I přes existenční problémy ve financování reprezentace, kdy jsme byli poprvé od roku 1992 vyřazeni
z programu reprezentace MŠMT ČR, se nám díky mimořádné dotaci zvláštního zřetele ministra školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, Prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. nakonec nejen podařilo zachránit celou soutěžní
sezónu, ale získat v ní mimořádně velké úspěchy. Poprvé se také mistrovství zúčastnili reprezentanti, kteří si
přípravu i účast na mistrovství hradili sami.

Soutěžní oddělení Českého svazu Taekwon-Do ITF
Soutěžní oddělení svazu v roce 2017 zorganizovalo celkem 5 svazových soutěží, včetně dvou republikových
testování členů STM. Celkem se těchto pěti akcí zúčastnilo 1.710 soutěžících (1.629 v roce 2016), což je
průměrně 342 závodníků na jednu soutěž. Třem dalším nesvazovým soutěžím udělilo záštitu svazu a finanční
příspěvek na uspořádnání soutěže.
Statistika svazových soutěží
17. - 19.03.2017
Czech open 2017, Nymburk (518 závodníků, 47 výprav, 16 zemí)
13. - 14.05.2017
1. kolo setkání STM, Ostrava (178 závodníků, 5 STM)
14. - 15.10.2017
2. kolo setkání STM, Nymburk (199 závodníků, 5 STM)
03. - 05.11.2017
Mistrovství České republiky, Nymburk (554 závodníků, 30 výprav)
24. - 25.11.2017
Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF, Nymburk (261 závodníků, 23 výprav)
Soutěže se záštitou svazu
27. - 27.05.2017
Sonkal OPEN 2017, Praha (256 závodníků, 21 výprav)
29.9. - 01.10.2017
Moravia OPEN 2017, Ostrava (312 závodníků, 29 výprav, 7 zemí)
02. - 02.12.2017
Čertovský pohár, Praha (227 závodníků, 17 výprav)
Absolutní mistři České republiky 2017
Žák
Vojtěch Kropáč
Žákyně
Jolana Trubirohová
Junior
Jiří Novák
Juniorka
Tereza Štekerová
Senior
Jiří Vodička
Seniorka
Jana Kovářová
Veterán
Jiří Faltin
mladší žákyně
Nikola Kaprálová
starší žákyně
Klára Šebestová
mladší žák
Adam Dvorský
starší žák
Lukáš Pavelek
junior
Jiří Novák
juniorka
Tereza Štekerová
senior
Michal Vavrinec
seniorka
Jana Kovářová

(Frýdek-Místek)
(Frýdek-Místek)
(Sonkal Praha)
(Sonkal Praha)
(Sonkal Praha)
(Sonkal Praha)
(Sonkal Praha)
(Taekwon-do ITF Nomo Lišov)
(Taekwon-do ITF Karviná)
(Taekwon-do ITF Brno)
(Taekwon-do ITF Opava)
(Sonkal Praha)
obhájil rok 2016
(Sonkal Praha)
obhájila rok 2016
(Taekwon-do ITF Silla)
(Taekwon-do ITF Sonkal Praha) obhájila rok 2016
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veterán
veteránka

Rudolf Matoušek
Tereza Sejkorová

(Taekwon-do ITF Koguryo Třebíč)
(Taekwon-do ITF Ge-baek Hosin sool)

Nejúspěšnější školy Mistrovství České republiky 2017
1. Škola Taekwon-Do ITF Ge-baek Hosin sool (27-32-50)
2. Škola Taekwon-Do ITF Sonkal Praha (22-13-11)
3. Škola Taekwon-Do ITF Karviná (19-10-13)
Změny v roce 2017 a schválení nové směrnice
Již od první svazové soutěže v roce 2017 se rozhodnutím Rady svazu zavedlo rozdělení na svazových soutěžích
žáků na mladší (do 10 let) a starší (do 13 let). Tato změna měla velice kladný ohlas nejen u většiny škol, ale
především u samotných soutěžících a jejich rodičů. Povinnou techniku v otočce ve sportovním boji, která se
aplikovala pouze na Czech OPEN 2017, byla u technické skupiny do 3. kupu členskou schůzí svazu zrušena.
V závěru roku 2017 byla Radou svazu schválena novelizace svazové směrnice č. 10 (Soutěže), která nabyla
účinnost 1.1.2018 s těmito hlavními úpravami:


rozdělení skupin žáků i juniorů na mladší a starší, možnost startu 18-ti letých juniorů mezi seniory, zrušení
disciplíny silové přerážení u juniorů, zavedení veteránů až od I. danu, povinné vážení všech závodníků,
včetně nejvyšších váhových kategorií, zrušení možnosti startovat ve vyšších váhových kategorií ve
sportovním boji (s výjimkou reprezentantů, změna váhových kategorií mladších žáků, zavedení 2 kol ve
sportovním boji, zrušení technických skupin A a B, změny maximálních výšek u speciálních technik, změny
technik a maximálního počtu desek u silového přerážení, rozdělení sebeobrany na juniory a seniory, změna
složení týmů u mladších a starších juniorů, zavedení týmů mladších a starších žáků, zakázané slučování
nejvyšších váhových kategorií.

V roce 2017 zavedlo soutěžní oddělení celoroční Žebříček Českého svazu Taekwon-do ITF, ve kterém se sečetly
u všech závodníků výsledky z celkem 11 vybraných soutěží turnajů (5 svazových, 4 OPEN soutěží sdružených
subjektů, oficiální ME a MS v roce 2017).
Hlavní vítězové Žebříčku Českého svazu Taekwon-Do ITF za rok 2017
mladší žákyně
Eliška Trčková
(Brno)
mladší žák
Adam Dvorský
(Brno)
starší žák
Lukáš Pavelek
(Opava)
starší žákyně
Klára Šebestová
(Karviná)
junior
Jiří Novák
(Sonkal Praha)
juniorka
Tereza Štekerová
(Sonkal Praha)
senior
Adam Chlebek
(Karviná)
seniorka
Martina Kopecká
(Silla)
Výkon roku
Nejúspěšnější škola

Klára Šebestová
(Karviná)
Škola Taekwon-Do ITF Karviná

Propagace Českého svazu Taekwon-Do ITF
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Celkem 39 bodů

Po celý rok 2017 probíhala opět spolupráce s TV Sport5, díky které se natočily 3 televizní dokumenty.
Poprvé v roce 2017 představil svaz na TV O2 Sport zbrusu nový čtvrtletník, a to TAEKWON-DO MAGAZÍN. Každý
díl je věnován z jedné třetiny jednomu sdruženému subjektu svazu, jedné vybrané svazové akci a reprezentaci
České republiky ve sportovním taekwondu ITF. V roce 2017 se v magazínu představily školy Ge-baek Mladá
Boleslav, Sonkal Praha, Panter Kralovice a Nomo Lišov.
Po celý rok 2017 svaz, podobně jako i v předešlých letech, pravidelně publikoval ve všech 6 číslech
dvouměsíčníku Fighter´s magazín – Bojová umění.
Pro podzimní nábory nových členů připravil svaz opět 3 verze profesionálních návrhů společných svazových
plakátů, které měly možnost sdružené subjekty bez omezení využít.
V neděli 12. listopadu 2017 byl svaz jedním z hlavních partnerů 20. ročníku přehlídky bojových umění a sportů
BUDOSHOW v Brně.
V sobotu, 9. prosince 2017, uspořádal svaz ve spolupráci s velmistrem Hwang Ho-jongem, slavnostní i výukový
večer ke 30 letům cvičená taekwonda ITF v České republice. Večera se zúčastnili prakticky všichni vedoucí
sdružených subjektů svazu, čeští mezinárodní instruktoři taekwonda a celá řada pozvaných VIP hostů:
Petr Vácha (3. dan) a Miroslav Galbač (4. dan), zakladatelé taekwonda ITF v jižních Čechách v roce 1987
Jiří Gazda (4. dan), držitel prvního černého pásu v taekwondu ITF v ČR z 21.12.1989 s číslem CZ-1-1
Ing. Ladislav Burian (5. dan), prezident Českého svazu Taekwon-Do ITF v letech 1991 až 2010
Ing. Radka Heydušková (5. dan), první česká seniorská mistryně světa v taekwondu ITF z roku 1994
Jaromír Michl (3. dan), první český seniorský mistr světa v taekwondu ITF z roku 1999, historicky nejúspěšnější
český reprezentant, trojnásobný mistr světa (1999, 2003 a 2005)
MUDr. Rostislav Kaňka (7. dan), první český držitel 7. danu v taekwondu ITF a tím titulu mistr v taekwondu
Martin Zámečník (7. dan), prezident Českého svazu Taekwon-Do ITF v letech 2010 až 2016
prof. Hwang Ho-jong (9. dan) - hlavní instruktor taekwonda ITF v České republice již od roku 1987, velmistr
taekwonda ITF, jedna z největších současných světových osobností v taekwondu ITF, 1. viceprezident ITF a
mnohé další

6. Hospodaření
Svaz v průběhu roku 2017 financoval svou vlastní činnost z příjmů z členských příspěvků ve výši 1.463.550,- Kč,
ostatních nedaňových příjmů svazu ve výši 2.703.770,32 Kč, a dále z příjmů od MŠMT ČR ve výši 2.792.000,- Kč
(Dotace zvláštního zřetele - Reprezentace), od MŠMT ČR ve výši 103.000,- Kč (Významná sportovní akce), od
MŠMT ČR ve výši 7.336.800,- Kč (program V. Činnost sportovních svazů), z příjmů od ČOV (loterie) ve výši
1.126.000,- Kč a z příjmů z Magistrátu hlavního města Prahy ve výši 500.000,- Kč (dotace pražským školám).
Svaz ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření +2.070.142,13 Kč. Veškeré náklady (výdaje) a výnosy
(příjmy) odpovídají plánu na uvedené období. Svaz vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své
hlavní činnosti i v následujícím období.
Podrobnější informace o hospodaření spolku ve sledovaném období budou po schválení daňovým poradcem
svazu a odevzdáním na příslušném finančním úřadě přidány do této výroční zprávy po 14.4.2018 v příloze č. 1
(Výkaz zisku a ztrát) a v příloze č. 2 (Rozvaha).
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V Ostravě 11. dubna 2018.

Sestavil:
Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu Taekwon-Do ITF z. s.
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