
Pravidla a nařízení Hakkoryu Jujutsu a Koho Shiatsu 

1. Hakkoryu So Hombu Dojo je soukromé Dojo založené za účelem výuky a výcviku 

vybraných jedinců v tradičním Japonském sebeobranném umění Hakkoryu Jujutsu a 

japonské léčebné technice Hakkoryu Koho Shiatsu. Nidai Soke Okuyama Ryuho (dále 

jen „Hakkoryu Soke”) drží plnou a jedinou autoritu ohledně ovládání a směřování 

rozšiřování a znalostí teorie, technik a tajemství Hakkoryu Jujutsu a Hakkoryu Koho 

Shiatsu v Japonsku i po celém světě. Toto může provádět sám nebo skrze jím oficiálně 

uznaného Shihana. Je nanejvíš důležité, aby Hakkoryu Jujutsu a Hakkoryu Koho 

Shiatsu bylo udržováno a předáváno v jejich původní podobě, jak jej prezentoval 

Shodai Soke, zakladatel Hakkoryu, a uchováno a chráněno Nidai Soke. 

 

2. Veškerá moc a autorita Hakkoryu Jujutsu a Hakkoryu Koho Shiatsu spočívá v rukou 

Hakkoryu Soke. Všichni adepti, ať už Mudansha (členové, kteří ještě nedosáhli stupně 

Shodan), Yudansha (členové se stupni Shodan až Yondan), nebo držitelé Menkyo 

Shihan a vyšší musí ctít a poslouchat jeho pokyny. 

 

3. Hakkoryu Soke je na celém světě jediný a výlučný vlastník všech obchodních názvů, 

registrovaných značek, označení služeb a copyrightu na všechna loga, kaligrafie, 

obchodní artikly, fotografie, publikace a další obchodovatelné produkty se vztahem 

k Hakkoryu Jujutsu, Hakkoryu Koho Shiatsu a znaku Hakkoryu (Yotsume-no-mon). 

Jakékoliv využití produktů bez písemného svolení Hakkoryu Soke je porušením 

mezinárodního a místního autorského zákona. Hakkoryu Soke má právně registrována 

a chráněna tato práva, stejně jako různé názvy internetových domén v Japonsku a 

v zemích po celém světě. Buďte, prosím, srozuměni s tím, že mimo publikace 

vytištěné a distribuované Hakkoryu So Hombu Dojo (jako například tato webová 

stránka, knihy a manuály napsané pouze Shodai Soke a Nidai Soke, a některých 

časopisových článků), nejsou povoleny absolutně žádné knihy, manuály, videa, filmy 

webové stránky, nebo jiné publikace. Porušení bude trestat Hakkoryu Soke. 

 

4. Hakkoryu Soke je jedinou osobou s právem uspořádat a učit Hakkoryu Menkyo 

Jikiden pro Koho Shiatsu, Shihan, Kaiden a Sandaikichu, včetně Renshi revizí 

řečených licencí. Jedině za zvláštních okolností udělí Regionálnímu, nebo jinému 

zástupci povolení učit a vydat osvědčení v Hakkoryu Koho Shiatsu jeho jménem. 

 

5. Hakkoryu So Hombu Dojo v Saitama City, Prefektura Saitama je soukromé Dojo 

používané především pro výcvik adeptu k/na pozici Menkyo Shihan nebo vyšší. 

Jakékoliv návštěvě Hakkoryu So Hombu Dojo musí předcházet zvací dopis od 

Hakkoryu Shihan v dobrém postavení, předaný jeho Regionálním zástupcem. Přípravy 

pro každou návštěvu musí být vždy zařízeny s dostatečným předstihem. Návštěvy bez 

takových předběžných příprav a dokumentací budou odmítnuty. 

 

6. Všichni adepti musí být v Hakkoryu So Hombu Dojo zaregistrování skrze Shihan 

v dobrém postavení. Neregistrovaní jedinci nemají žádnou spojitost s Hakkoryu 

Jujutsu nebo Hakkoryu Koho Shiatsu a nebudou dostávat žádné pokyny. 

 

7. Pouze Hakkoryu Shihan v dobrém postavení může, přes svého Regionálního zástupce, 

žádat a vydat certifikát Yudansha a pásek tak, jak jsou vydávány v Hombu rukama 



Hakkoryu Soke. Uznány budou pouze správně označené a pečetěné menkjo (diplomy) 

a obi (pásky) vydané Hakkoryu So Hombu Dojo. Diplomy Hakkoryu Kyu můžou 

pocházet z každé Dojo jménem odpovědného Shihan. 

 

8. Členové a Shihan budou dodržovat a používat správný komunikační řetězec: 

Mudansha/Yudansha => Shihan=>Regionální zástupce=>Hakkoryu Soke. Mimo 

Japonsko nebude brát Hakkoryu Hombu Dojo zřetel, ani nebude reagovat na 

komunikaci z Mudansha, Yudansha, nebo Shihan, pokud nebude převzata od 

Regionálního zástupce. Diskutovat o záležitostech s Hakkoryu Soke je nedělitelnou 

součástí povinností Regionálního zástupce. 

 

9. V regionech neexistují žádná předepsaná „teritoria“. Mudansha a Yudansha mohou 

navštěvovat různé Shihan. Z důvodů návaznosti a soustavnosti ale vyzýváme studenty, 

aby studovali primárně pod vedením jednoho Shihan, a vždy mu dali na vědomí, že 

navštíví, či studují pod vedením jiného Shihan. Jestliže Shihan vyučuje v oblasti 

poblíž jiného Shihan, očekává se, že „místní“ Shihan o tom bude uvědomen předem. 

 

10. Hakkoryu So Hombu Dojo a návazné organizace jsou finančně závislé na podpoře 

pramenící z poplatků. Proto, aby byla zajištěna jasná a silná struktura, je nutné 

dodržovat stávající platební rozpisy. Roční poplatek Shihan (¥20,000) je splatný přímo 

Hakkoryu So Hombu Dojo. Mudansha a Yudansha platí jednorázový registrační 

poplatek jejich Shihan, v jejich místní měně, který odpovídá ¥8,000, který jejich 

Shihan následně podstupuje společně s registrační dokumentací jejich regionálnímu 

zástupci v předem dohodnuté měně. Stejným způsobem platí Mudansha a Yudansha 

roční poplatek (¥5,000). Mudansha a Yudansha, jejichž poplatky dorazí 

k regionálnímu zástupci o více, než 30 dní později, budou muset znovu zaplatit 

vstupní registrační poplatek (¥8,000). 

 

11. Před převzetím Shihan Jidiken od Hakkoryu Soke musí adept dokončit kurz a obdržet 

certifikát v Hakkoryu Koho Shiatsu. 

 

12. Adepti a učitelé Hakkoryu mají cvičit a vyučovat Hakkoryu Kihon Waza jako prvotní 

oblast, doplněnou o Hakkoryu Henka. Každý Dan-gi by měl být vyučovát 

v odpovídajícím pořadí, tj. Shodan, Nidan, Sandan. Tedy Nidan-gi by měl být 

vyučován pouze pro ty, kteří dosáhli stupeň Shodan, Sandan-gi pouze pro ty, kteří 

dosáhli Nidan, atd. Pokyny pro stupeň Yondan jsou vyhrazeny jenom pro Shihan. 

 

13. Hakkoryu Jujutsu Kihon Waza nebude mícháno, nebo kombinováno s technikami 

z jiných bojových umění a/nebo způsobů, ani nebudou měněny techniky a/nebo názvy 

technik Kihon Waza. Oddělené studium jiných bojových umění a způsobů není 

zakázáno, avšak pouze za podmínek uvedených výše. Zodpovědností každého adepta 

a Shihan je dodržovat v tomto ohledu čistotu studia Hakkoryu. 

 

14. Keikogi (cvičební úbor) bude bílý kabát a kalhoty. Kabát musí být tradiční „levá 

strana zakrývá pravou“ a ne oblékaný přes hlavu. Ozdobení emblémy a nápisy je 

volitelné, ale omezené: znak Hakkoryu emblém Yotsume-no-mon (čtyři diamanty 

v kruhu) a/nebo nápisy mohou být umístěny na levé straně hrudníku, uprostřed zad, 

nebo obojí. Fialové zbarvení znaku Hakkoryu Yotsume-no-mon, nebo nápisů je 



vyhrazeno pouze Shihan. Mudansha a Yudansha mohou použít černou, nebo jiné 

tmavé neutrální barvy. Hakama je v Shibu Dojo (oficiální pobočka školy) volitelná pro 

Yudansha a Shihan. V přítomnosti Hakkoryu Soke mohou hakamu nosit pouze 

Shihan. Shibu dojo mohou umístit svůj znak/nápisy na pravou stranu hrudníku. Jiné 

nápisy a emblémy, které nemají vztah k Hakkoryu a Shibu dojo nejsou povoleny. Při 

cvičení nebo učení jiného umění není povoleno nosit oblečení se znaky, nebo nápisy 

Hakkoryu. 

 

15. Ve studiu Hakkoryu Jujutsu není povolena žádná soutěž či jiné sportovní aktivity. 

 

16. Hakkoryu Dojo jsou místa usilovné práce vyhrazená pro pilný trénink. Za všech 

okolností musí být dodržováno japonské reigi (etiketa). Vstup a sledování tréninku je 

vyhrazeno pouze pro osoby se svolením. 

 

17. Kvůli udržení vysokého standardu může Dojo, čas od času, navštívit Hakkoryu Soke, 

nebo nadřízený Shihan jmenovaný Hakkoryu Soke, aby provedl inspekci. 

 

18. Každý, kdo bez patřičného pověření prohlašuje, že zastupuje Hakkoryu Jujutsu, nebo 

Hakkoryu Koho Shiatsu, by měl být přes odpovídajícího Regionálního zástupce, 

nahlášen do Hakkoryu So Hombu Dojo kvůli záznamu, prověření a možným právním 

krokům. Hakkoryu Soke v tomto směru aktivně pracuje na ochraně intelektuálního 

vlastnictví Hakkoryu, a je zodpovědností každého člena mu v tom být nápomocen. 

 

19. Při ukončení činnosti v Hakkoryu budou v So Hombu Dojo rovněž ukončena 

osvědčení Menkyo Shihan, Kaiden a Sandaikichu. Tím okamžikem skončí pověření 

dále vyučovat, nebo zastupovat Hakkoryu Jujutsu a Koho Shiatsu. Studenti Mudansha 

a Yudansha v dobrém postavení v době ukončení činnosti Shihan, se žádají, aby 

kontaktovali svého Regionálního zástupce za účelem dalšího studia Hakkoryu pod 

vedením Shihan v dobrém postavení. 

 

20. Webové stránky a stránky sociálních sítí autorizuje, skrze Regionálního zástupce, 

Hakkoryu Soke. Členové Hakkoryu se budou vyhýbat spojení, kontaktu a komunikaci 

s vyloučenými („Hamon“) osobami, jejich organizacemi, protiprávními pobočkami, 

nebo jiným nežádoucím kontaktům přes sociální sítě, nebo osobním setkáním. 

 

21. Instruktoři a Shihan musí pomáhat a podporovat jeden druhého, Federaci Hakkoryu a 

Dojo v, i vně Japonska za účelem posílení Hakkoryu po celém světě. 

 

22. Jako člen Hakkoryu Mudansha, Yudansha, nebo Shihan jste pro zbytek světa vyslanci. 

Ostatní budou Hakkoryu posuzovat podle vašich způsobů, vašeho přístupu, etikety, 

dovedností a činů. Proto musíte zajistit, aby výše jmenované ctnosti byly stále 

udržovány a vaše chování bylo oprávněné, aby ostatní při nezaujatém pohledu 

nemohli najít pochybení.   

 

23. Jako Mudansha, Yudansha, nebo Shihan máte v rukou zárodek příští generace. Dbejte, 

aby byl vysoké kvality. Buďte příkladem a učte vaše studenty, co musí znát pro 

zachování Hakkoryu a pro to, aby dělali tomuto umění čest. Stále cvičte dobrý úsudek. 

 



24. Adepti Shihan Hakkoryu by měli usilovat o zachování spravedlnosti a chránit lidský 

život tím, že se budou průběžně připravovat na neočekávané násilné situace. Skrze 

Hakkoryu Jujutsu a Hakkoryu Koho Shiatsu trénují mysl, tělo a ducha v zásadách 

správnosti a sebezachování. Tak budou konat v zájmu lidstva, očistí se od špatných 

záměrů a svým chování přinesou čest sami sobě, své rodině, Hakkoryu, své 

společnosti a národu. 

 

25. Vězte, že kdokoliv, kdo ignoruje tato Pravidla, bude čelit disciplinárním postihům až 

po ztrátu „dobrého postavení“ (Jomei), či trvalé vyloučení (Hamon) z Hakkoryu 

Jujutsu a Hakkoryu Koho Shiatsu včetně. Vyloučení anuluje veškerá osvědčení, která 

jedinec dosáhl a odebírá právo jakkoliv vyučovat a zastupovat Hakkoryu Jujustsu a 

Hakkoryu Koho Shiatsu. Studenti Mudansha a Yudansha v dobrém postavení v době 

vyloučení jejich Shihan, se žádají, aby kontaktovali svého Regionálního zástupce za 

účelem dalšího studia Hakkoryu pod vedením Shihan v dobrém postavení. 


