
KODEX BUŠIDÓ 
 
 
 

Karate-dó je především BUDÓ a proto morální kodex je inspirovaný morálním kodexem Bušidó. Čest 
a věrnost jsou dva nejdůležitější principy tohoto kodexu. Další neméně významné jsou: oddanost, 
spravedlnost, odvaha, dobrota a laskavost, upřímnost, respekt a slušnost, skromnost a pokora a 

především sebeovládání za každých okolnosti. 
 

 

 

 

Čest – meiyo 

Nevyhnutelná vlastnost. Bojovat nelze bez smyslu pro čest. Od ní se odvíjí vše ostatní. Znamená to mít morální 

kodex, ideál a respektovat ho. A je třeba ho naplňovat způsobem čestným a důstojným. 

 

Věrnost – chujitsu 

Čest nemůže mít smysl bez věrnosti a oddanosti k jistým ideálům a k těm, kteří je sdílejí. Je to nevyhnutelnost 

plnit své závazky a dodržet slovo. 

 

Upřímnost – seijitsu 

Věrnost vyžaduje upřímnost ve svých slovech a činech, protože bez ní nemůže být důvěry. Lež a dvojsmyslnost 

plodí podezření, které je zdrojem hádek a sporů. Pozdrav v karate-dó je výrazem této upřímnosti. Je signálem 

toho, kdo nezakrývá své myšlenky a city a umí být sám sebou. 

  

Odvaha – yuuki 

Síle ducha, která nás činí odolným vůči nebezpečí a utrpení, říkáme odvaha. Znamená to respektovat za 

každých okolností to, co se nám zdá  správné, umět překonat svůj strach a obavy. Chrabrost, nadšení a vůle to 

jsou pilíře odvahy. 

 

Dobrota a laskavost - shinsetsu 

Dobrota a laskavost jsou známkou odvahy a prozrazují vysoký stupeň lidskosti. Je to stav ducha, který nás vede 

do budoucnosti, ke vzájemné pomoci, k pozornosti ke druhým, k okolnímu světu, k respektování života. 

 

Skromnost a pokora – ken 

Dobrota a laskavost se nemohou vyjádřit bez mírnosti v sebehodnocení. Umět být pokorným a osvobozeným od 

pýchy a marnivosti je jediná záruka skromnosti. Znamená to být skutečným, bez falešných představ o sobě. 

 

Spravedlivost – tadashi 

Spravedlivost znamená vždy sledovat linii povinnosti a nikdy se od ní neodchýlit a neopustit ji. Oddanost, 

čestnost a upřímnost jsou pilíře této spravedlnosti, která nám umožní činit rozumná a správná rozhodnutí. 

 

Respekt – sonchoo 

Spravedlivost vyvolává respekt v očích těch, kteří nás obklopují. Je to vlastnost umět nakládat s lidmi a věcmi 

s úctou, tak jak to vyžaduje jejich věk, zásluhy,  a respektovat svaté. Slušnost je výrazem tohoto respektu 

k bližním, nechť jsou jejich vlastnosti, slabosti a sociální postavení jakékoli. Ceremoniál a etiketa jsou výrazem 

respektu a slušnosti. 

 

Sebekontrola – seigo 

Toto by měla být bezpodmínečná vlastnost každého karatisty. Znamená to mistrovské ovládání svých pudů a 

citů. Je to jeden z cílů bojového umění. Podmiňuje též všechen náš úspěch. Povinnost tradiční morálky a cti 

určená karate-dó jsou základem pro získání tohoto mistrovství. 

 


