
1952
„…již v roce 1952 začali mistři 
Ju Jitsu ing. Veselý a ing. Ivan 

Špička používat některé prvky 
z karate ve svém kroužku sebe-
obrany.“

1960
V knize pana A. A. Lebedy - Zákla-
dy judo se píše také o Atemi-waza 
(úderové technice). Je to jedna ze 
základních technik judo, které se 
nesmí používat ve sportovním 
zápase judo. Používá se výhrad-
ně v sebeobraně. Sportovně je 

těchto prvků užíváno v karate. To 
je první zmínka o karate jako 
sportovní disciplíně.

1962
Proběhl první kurz karate, který 
byl zahájen v oddílu judo v TJ 
Slovan Čs. Státní film Praha. První 

Střípky z historie karate 
v bývalém Československu  

(od roku 1952 do roku 1969)

Nahoře: Jindřich Novák a Ivan Špička vydávají skripta s názvem KARATE (1966)

Pro čtenáře dvouměsíčníku Fighter´s Magazin jsem 
připravil malý seriál. Oslovil jsem pamětníky karate 
z bývalého Československa, aby se s námi podělili 
o střípky ze vzpomínek, jak to kdysi u nás bylo a jak to 
vše začalo…
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Dole: Jindřich Novák a Ivan Špička vydávají v nakladatelství Olympia brožurku s názvem KARATE (1969

Jindřich Novák (vlevo) demonstruje 
úderové techniky v publikaci  
A.A. Lebedy - Sebeobrana (1961)

oddíl karate vznikl na stejném 
místě a své zázemí našel v tělo-
cvičně školy Na Zatlance v Praze 
5. Zde se vyškolili první instruk-
toři karate.

1963 
Ing. Jindřich Novák a ing. Ivan 
Špička se zasadili o založení tzv. 
subkomise pro přidružené sporty 
při sekci judo v Praze. Do subko-
mise patřilo např. karate, aikido, 
sebeobrana a jiné.

Průkopníci ing. Jindřich Novák 
a ing. Ivan Špička postupně 

vydali několik publikací, příruček, 
psali do denního tisku. Také orga-
nizovali první náborové kurzy 
karate. Tyto pánové se zasloužili 
o první výcvik karate, který vedl 
k dalšímu rozvoji karate jako 
sportovní disciplíny na našem 
území.

1965
Vznikla Evropská unie karate, 
která mezi sebe sdružuje část sva-
zů karate některých států západní 
Evropy. Díky současné politické 
situace ČSSR není členem.

1966
Jsou vydána první skripta 
s názvem Karate. Autoři jsou 
pánové J. Novák & I. Špička (foto 
nahoře).

1969
V nakladatelství Olympia je 
vydána první brožura s názvem 
Karate. Autory jsou opět pánové 
Jindřich Novák a Ivan Špička.
V další části našeho seriálu dojde 
na události z období od roku 1970 
do roku 1989. Společně se tedy 

můžeme těšit na další střípky 
z minulosti…

Autor: Antonín Grůza
Rád bych jmenovitě poděkoval 

panu Jaroslavu Kulhavému, 
Karlu Kočičkovi, 
Josefu Zvěřinovi, 

ing. Miloslavu Šimonovi, 
Ivanu Spišiakovi 

a mnoho dalším, kteří se ponořili 
do paměti a pomohli při vzniku 

tohoto malého ohlédnutí.
Domó Arigató Gozaimashita…
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