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25. MISTROVSTVÍ EVROPY IAIDÓ 2018 

Zpráva vedoucího reprezentace Iaidó      Vladimír Hyndrák  27.11.2018 

 

25. ročník Mistrovství Evropy Iaidó se konal v polském městě Zawiercie. 

Jelikož se jednalo o jubilejní ročník, byla účast zemí a jejich závodníků takřka rekordní. (viz. tabulka účasti dále) 

Česká reprezentace se zúčastnila v počtu 10 závodníků z plánovaných 12. ( jeden člen odřekl účast před nominací 
a jedna členka onemocněla těsně před výjezdem) Náklady na jednoho člena včetně přípravy cca 3900 Kč. 
Záměrem bylo maximální obsazení kategorií (mudan až 5.dan) a tím větší pravděpodobnost medailových ocenění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž jednotlivců – 27.10.2018 

Všichni naši reprezentanti podali v soutěži jednotlivců velmi vyrovnaný a motivovaný výkon, který byl srovnatelný 
s opravdu vysokou úrovní ostatních evropských závodníků. Jak patrné z tabulky, získal alespoň jedno ocenění 
praporkem každý až na jednoho (zde to bylo dle našeho společného soudu díky nekompetentnosti rozhodčích - ke 
kvalitě rozhodčích a úrovni závodníků se ještě vrátím v závěru) 

Jméno Technický stupeň Vítězství/ 
počet zápasů Získané praporky Umístění 

Vladimír Hyndrák 5.dan 0/2 1  
Máša Václav 4.dan 0/2 2  
Pavla Štěpánová 4.dan 0/2 1  
Jan Hora 3.dan 0/2 2  
Jiří Kloz 3.dan 0/2 0  
Petr Stejskal 2.dan 1/3 4  
Aleš Hübl 1.dan 0/2 1  
Petr Špalek 1.dan 2/4 6  
Petr Koubek Mudan 4/5 12 3. 
Jan Pábl Mudan 5/6 13 1. 
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Velkým úspěchem je první místo Jana Pábla a třetí místo Petra Koubka – oba kategorie mudan. Jak Pábl tak 
Koubek po postoupení z poolů předvedli ukázková vítězství v řadě a i přes sílící napětí během postupu dokázali 
udržet a případně zlepšit jejich podání v daných kata. V případě Petra Koubka šlo o suverénní postup poolem i KO 
se ziskem maximálního počtu praporků až do okamžiku zápasu s Janem Páblem v semifinále, kde byl posunut na 
třetí místo. 

Další, kteří se dostali z poolu jsou Petr Stejskal 2.dan a Petr Špalek 1.dan. U těchto dvou bych rád ocenil jejich 
vysoké nasazení a precizní provedení. Ostatním z nás se z poolů  prorazit nepodařilo, avšak rád bych podotknul, že 
to bylo spíše dílem opravdu vysoké úrovně soupeřů a zčásti také dílem podstatné zmatenosti rozhodčích, než 
nějakým zvláštním selháním při cvičení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž týmů – 28.10.2018 

Postup z poolu byl našemu teamu zajištěn vítězstvím nad Rumunskem. V KO byl pak další postup zastaven 
prohrou s italským teamem, který byl s naším na velmi podobné úrovni a zápasy byli těsně vyrovnané. 

I zde členové českého teamu ukázali během zápasů stabilní a úroveň a zkušenosti a rád bych ocenil jejich 
bojového ducha. Jmenovitě Jiří Kloz a Jan Hora předvedli Iaidó nad jejich běžnou úroveň a technický stupeň. 

  
Štěpánová 
Máša 
Kloz 
Hora 

Vítězství / 
počet zápasů Získané praporky 

ČR/Rumunsko 3/3 9 
ČR/Španělsko 0/3 1 
ČR/Itálie 1/3 2 
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Účast na 25. Mistrovsví Evropy 

Zúčastněných zemí – 21 

Počet závodníků za jednu zem - 8,7 (min. 1 – max. 16) 

Počet dle kategorií - tabulka (Individuál + Team) 

 

 

Seminář Iaidó – 26.10.2018 

Zmíním ještě seminář, pořádaný den před ME, kterého se zúčastnilo cca 300 iaidistů. Seminář byl vedený – jak je 
zvykem delegací z AJKF (Teruo MITANI – Iaidó Hanshi 8. Dan, Junichi KUSAMA Iaidó Hanshi 8. Dan, Masato 
NAKAMURA Iaidó Hanshi 8. Dan)  V první části semináře předváděl Nakamura sensei kata ZNKR Iai a Kusama 
sensei vedl komentář. Zkráceně: je vcelku dost změn v kata; je věnována větší pozornost Riai (smyslu) ve Waza a 
vztahu k protivníkovi, než technickým bodům. Také následný seminář rozhodčích se nesl v duchu důrazu 
hodnocení spíše Riai než hodnocení technických bodů. 

Závěr 

Je příjemné, že i z letošního Mistrovsví Evropy přivezli dva členové české reprezentace medailová ocenění a ani 
ostatní nezůstali nikterak za dalšími evropskými závodníky. Úroveň českého Iaidó se stále pohybuje na úrovni 
evropské a ta je dle mého soudu velmi vysoká.  

Úroveň závodníků pochválil také vedoucí japonské delegace Mitani sensei, který byl zjevně potěšen průběhem 
celé akce. Rozhodčím však vzkázal, že dokud nebudou sami více cvičit, bude pro ně rozhodování obtížné. Opravdu 
se ukázalo již při semináři rozhodčích a následně na Taikai, že velká část přítomných vysokých stupňů není 
schopná ohodnotit nic než technické body a hlubšího pohledu nejsou schopni z nedostatku zkušeností z vlastního 

6. dan 9 
5.dan 24 
4.dan 24 
3.dan 30 
2.dan 30 
1.dan 27 
Mudan 22 
Celkem 166 
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cvičení. Svou nespokojenost s přístupem sudích projevil i Kusama sensei při semináři rozhodčích. Tato skutečnost 
je ostatně dobře známá již několik let, avšak zdá se podle slov dalších zástupců evropských národních organizací, 
že tentokrát bude mít nějaký důsledek. Jako řešení vidíme zavedení ze strany EKF školení rozhodčích Iaidó a jejich 
akreditace pro rozhodování mezinárodních turnajů. 

Pokud bychom chtěli i v dalších letech uspět na mezinárodní úrovni, je dle mého názoru nutné, aby cvičení našich 
reprezentantů bylo  pod vedením vysokých technických stupňů, ideálně japonských učitelů s 8. danem. Je totiž 
zjevné, že jsou zde oblasti ve cvičení, které bez zkušeností vysokých stupňů nelze kultivovat. Dalším krokem ke 
zlepšení závodníků by měl být větší počet národních či přátelských turnajů pořádaných u nás. 

Celé 25. Mistrovství Evropy bylo velmi dobře zorganizováno a za to patří velký respekt členům polské federace za 
dobré zvládnutí tak veliké události. Rád bych zmínil dva příjemné faktory ze strany pořadatelů: dostatečný počet 
velmi výkonných „červených triček“ (několik z nich i dobrovolníci z ČFK)  a mobilní aplikace pro orientaci 
průběhem celým ME včetně časů zápasů. (přesnost ± 4 min) 

Během přípravy a výjezdu na ME investovali členové Iaidó reprezentace vlastní prostředky a  mnoho sil a rád bych 
jim  poděkoval za nadšení a dospělý přístup k věci a dobrou spolupráci. Velmi děkuji těm, kteří na sebe vzali 
zodpovědnost s přepravou celého týmu na ME. Proběhlé ME se  pro nás stalo zdrojem zkušeností a motivací do 
dalších aktivit, které povedou k plnější přípravě na mezinárodní turnaje a  k dalšímu prohlubování úrovně Iaidó 
v ČR.   

 

 

 

 

 


