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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného  
 dne 5. ledna 2008, od 9:30 v Praze 

 
1. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

a/ Organizace Czech skating s.r.o. 
V úterý 18.12. 2007 provedli K. Oubrecht a T. Zoubková u notářky zápis o vstupu 
společnosti do likvidace a jmenování likvidátora. Likvidátor podal v pátek 4. 1. 2008 žádost 
o vklad do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze 

 
b/ Společné mistrovství ČR 

   Mistrovství bylo finančně náročnější, než se předpokládalo. Tato situace byla způsobena 
překvapivě vysokým počtem závodnic přihlášených do kategorie seniorek. P ČKS 
nepředpokládalo, že se na mistrovství republiky konané na Slovensku přihlásí závodnice, 
které se do svých programů ani nepokoušejí zařadit prvky předepsané pravidly ISU pro 
seniorskou kategorii. 

Aby již déle nebyla znehodnocována úroveň mistrovství republiky seniorek, vypracuje   
TMK a STK ve spolupráci s předsedkyní ČKS do konce sezóny 2007/08 nová kritéria pro 
účast v této soutěži.  

 
c/ Sportovní třídy 

Předseda BK České Budějovice předal při zasedání P ČKS předsedkyni ČKS k nahlédnutí 
jeden tréninkový deník k další kontrole. 
 
 

2. Sportovní centra mládeže  
 Na jednání P ČKS byli pozváni vedoucí obou center. Jejich úkolem bylo předložit seznam 

členů zařazených do center od 1. 1. 2008. 
 

Oponentura SCM Brno 
a/ P ČKS schvaluje návrh složení SCM Brno od 1. 1. 2008 a zařazení sportovců do čtyř 

prioritních skupin: 
 

1. priorita  
              Michal Březina        TJ Stadion Brno     sólo 
               

2. priorita 
              Gabriela Kubová   TJ Stadion Brno   taneční pár  
              Petr Seknička       TJ Stadion Brno   taneční pár 
 

3. priorita 
Eliška Březinová         TJ Stadion Brno  sólo 
Barbora Švédová         HC Chemopetrol Litvínov  sólo 
Marco Zakouřil           BK Variace Liberec   sólo 

- sportovci B. Švédová a M. Zakouřil jsou do centra zařazeni pod podmínkou 
pravidelných konzultací u trenéra Karola Divína, kterých se zúčastní buď jejich 
zodpovědný trenér,  nebo zákonný zástupce.  

 



  Předsednictvo 5. 1. 2008 -  Praha 

 2

4. priorita 
Eva Čiklová       TJ Stadion Brno   sólo 

- sportovkyně je do centra zařazena podmínečně do doby konání M ČR juniorů 
2008 v Českých Budějovicích. Podmínkou pro její setrvání v SCM je úspěšné 
předvedení dvojitého axela v krátkém programu i ve volné jízdě a předvedení 
alespoň jednoho trojitého skoku (tzn. skok bude technickým sborem uznán jako 
trojitý) ve volné jízdě při výše zmíněné soutěži.  

 
Martin Hába  HC RI Okna Zlín  nar. 09. 05. 1995 

- sportovec je zařazen s výhledem soutěžení v kategorii tanečních párů 
s podmínkou nalezení vhodné partnerky do konce krasobruslařské sezóny 
2007/2008 

 
Vedoucí SCM oznámil ukončení soutěžní činnosti členky SCM Brno Barbory 
Albrechtové. 
N. Hlůšková a P. Najtová nebudou od 1. 1. 2008 zařazeny do tohoto centra. 
Vedoucí SCM Brno rozhodl, že taneční pár K. Koníčková – M. Lang nebude od 1.1. 2008 
zařazen do tohoto centra z důvodu neplnění základních povinností člena SCM v roce 
2007. 
 
Personální zajištění:       
vedoucí trenér (hlavní pracovní poměr od 1. 1. 2008):                      
PaedDr. Petr Starec   s kvalifikací I.třídy   

                                                
                 smluvní trenéři:  kvalifikace 

  Hana Ducháčková              I.třída   sólo 
  Ing. Ivan Rezek                   I.třída   taneční páry 

                    Mgr. Gabriela Hrázská       II.třída  taneční páry 
                    Martin Skotnický               I. třída  taneční páry 
                    Karol Divín                        I. třída  sólo 
                    Karel Fajfr                 I. třída  sólo 
                    Petr Košír                           kondiční trenér 
                    Luděk Feňo                        II.třída 
            Juraj Sviatko    nutno předložit doklady o získané kvalifikaci 
      

 
 

Oponentura SCM Ostrava 
a/ P ČKS schvaluje návrh složení SCM Ostrava od 1. 1. 2008 a zařazení sportovců do čtyř 

prioritních skupin: 
 

1. priorita  
   Nella Simaová            BK LR Cosmetic Ostrava    sólo 
               

2. priorita 
             Petr Coufal        BK LR Cosmetic Ostrava   sólo  
             Alexandra Herbriková    HC RI Okna Zlín     SD  
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  Lukáš Ovčáček     BK LR Cosmetic Ostrava   SD 
  Jiří Vašíček      SKK AZ Havířov    sólo 

Jiří Vašíček je zařazen mezi sportovci druhé prioritní skupiny do doby konání M 
ČR juniorů 2008 v Českých Budějovicích. V případě, že na M ČR juniorů 2008 
nesplní výkonnostní cíle dané pro sezónu 2007/2008 (rozšířit škálu trojitých 
skoků z dosavadních dvou zvládnutých), bude přeřazen mezi sportovce třetí 
priority. Trenérce se doporučuje zvýšit frekvenci konzultací v SCM Brno u 
vedoucího SCM Brno a konzultanta K. Divína.  

 
 

3.priorita 
Jiřina Geyerová              TJ USK Praha   TP  
Alexander Sinicyn          TJ USK Praha     TP 
Kristína Kostková          TJ USK Praha   sólo 

Kristína Kostková je zařazena pod podmínkou pravidelných konzultací 
zaměřených na techniku bruslení u trenérky Karamyševové. 

 
  4.priorita 

Tato skupina má nárok pouze na úhradu ledové plochy v rámci tréninkových jednotek 
SCM Ostrava, sportovci zařazení v této skupině jsou členy SCM s výhledem pro párové 
kategorie  

Barbora Janotová          BK LR Cosmetic Ostrava 
Klára Vrbická      SKK Karviná  
Patrik Timčák      KK Orlová     

P. Timčák je momentálně zdravotně nezpůsobilý. Jeho další setrvání v SCM 
Ostrava bude P ČKS a vedoucí SCM Ostrava řešit až po předložení lékařské 
zprávy potvrzující bruslařovu schopnost absolvovat trénink vrcholového 
sportovce. 

 
   D. Mášová a K. Kubienová nebudou od 1. 1. 2008 zařazeny do tohoto centra. 

 
   Personální zajištění: 

       vedoucí trenér: 
 Ing. Stanislav Žídek          trenér I.třídy 

                      - pracovní poměr s Bruslařským klubem LR Cosmetic Ostrava 
 

                    smluvní trenéři: 
  Mgr. Harant Milan        I. třída 
  Havlová Marta          I. třída 

  Karamyševa Natálie    I. třída 

  Kostková Barbora        I. třída 

  Kramná Věra          II.třída 
Tokošová Ivana           II.třída 

  Vašíčková Marie         II.třída 
Marcela Micháliková  baletní příprava 
Alena Coufalová  gymnastika a kondiční příprava 
Petr Musálek   fyzioterapeutické služby 
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3. MS J 2009 

ČKS obdržel Zápis z jednání Organizačního výboru MS J 2009 ze dne 28. 11. 2007. Ze 
zápisu vyplývá, že organizační výbor zpracovává marketingovou nabídku společnou pro MS 
J 2009 a Grand Prix juniorů 2008. P ČKS pověřuje generálního sekretáře, aby ve spolupráci 
s předsedou OV ing. Žídkem hledal další možnosti financování této akce. 
 

4. Nominace na šampionáty 
a/ Mistrovství Evropy, Zagreb 

Po skončení společného mistrovství České a Slovenské republiky v krasobruslení 
seniorských kategorií pro rok 2008 rozhodovalo předsednictvo Českého 
krasobruslařského svazu korespondenční cestou o nominaci na mistrovství Evropy, které 
se uskuteční v lednu v chorvatském Záhřebu.  
Členové P ČKS se seznámili s návrhy jednotlivých členů trenérsko-metodické komise, 
hlavním kritériem nominace se stalo umístění závodníků na výše zmíněném mistrovství.  
Česká republika bude na ME 2008 reprezentována následujícími krasobruslaři a 
krasobruslařkami:  
 
Kategorie mužů - Tomáš Verner, Michal Březina, náhradník: Pavel Kaška  
Kategorie žen - Nella Simaová  
Kategorie tanečních párů - Kamila Hájková – David Vincour, náhradníci: Lucie 

  Myslivečková – Matěj Novák 
 

b/ Mistrovství světa juniorů, Sofia 
P ČKS schvaluje návrh předsedkyně TMK, aby na MS J byli nominováni nejlepší 
závodníci juniorského věku z mistrovství České republiky seniorů pro rok 2008. V 
kategorii sportovních dvojic budou nominováni mistři republiky juniorů. O případných 
náhradnících rozhodne P ČKS po skončení M ČR juniorů. 

 
c/ Mistrovství světa  

Nominací na mistrovství světa se bude P ČKS zabývat po skončení mistrovství Evropy a 
mistrovství světa juniorů. 

 
5. Skupiny synchronizovaného bruslení  

a/ testy výkonnosti 
S platností pro sezónu 2008/2009 (která bude zkušební) musí mít polovina členů týmu 
uvedených na soupisce pro M ČR SSB splněný buď sólistický test příslušné věkové 
kategorie (bez skokových a tanečních prvků), nebo test SSB příslušné soutěžní kategorie. 
P ČKS žádá pracovní skupinu SSB, aby do 31. 3. 2008 zaslala jmenný seznam komisařů 
pro testy SSB a případné připomínky k výše uvedenému návrhu. 
 

b/ mistrovství republiky, Prague Cup 2008  
-  STK se ukládá, aby připravila návrh rozpisu na M ČR SSB 2008.  
- na MS SB bude nominován nejlépe umístěný český seniorský tým v soutěži Prague Cup 

2008. 
- na ISU World Challenge Cup for Juniors bude nominován nejlépe umístěný český 

juniorský tým v soutěži Prague Cup 2008. 
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6. Projekt talentované mládeže 

Změny v obsazení PRTM k 1.1. 2008: 
Závodnice Březinová a Švédová byly zařazeny do SCM Brno, to znamená, že přestávají 
být členkami PRTM. 
Závodnice Dřímalová, Jechová a Ježková byly vyřazeny z důvodu nesplnění 
požadovaných kritérií.  
 

7. Kritéria účasti na mistrovství republiky jednotlivých kategorií, pohárové soutěže 
     Vzhledem k tomu, že se mistrovství republiky seniorek zúčastnily i závodnice, které se do 

svých programů ani nepokoušejí zařadit prvky předepsané pravidly ISU, čímž se výrazně 
zvyšuje finanční náročnost na uspořádání mistrovství republiky, ukládá P ČKS trenérsko-
metodické komisy, aby ve spolupráci se sportovně technickou komisí a předsedkyní ČKS 
navrhla nový systém kvalifikace na mistrovství republiky.  

 
8. Soutěže kategorie „Adult“ 

Předsedkyně ČKS potvrdila představitelům ISU zájem ČKS pořádat tuto soutěž.  
ISU navrhuje termín 5. až 7. června 2009. V průběhu roku 2008 bude ČKS ustaven 
organizační výbor. 
 

9. Mezinárodní semináře 
Seminář sponzorovaný ISU určený pro sportovní dvojice, trenéry sportovních dvojic a 
rozhodčí, Berlín 22. – 30. 3. 2008 

- sportovní dvojice Herbriková – Ovčáček je pozvána přímo od ISU 
- ČKS má právo nominovat další juniorské a žákovské dvojice 

- účast bude nabídnuta sportovní dvojici Hollerová – Šafránek 
- vedoucí SCM Brno a Ostrava byli vyzváni k tomu, aby vytvořili nové sportovní 

dvojice a nabídli jim účast na tomto semináři  
 - účast bude nabídnuta následujícím trenérům:  

     - S. Žídkovi, M. Havlové, M. Manovi, E. Horklové, R. Novotné, R. Novotnému 
- nominace rozhodčích 
     - M. Mišurec, Z. Plesníková, V. Kvarčáková (v tomto pořadí) 
 

10. Informace z komisí 
 
Ekonomka 

a/ P ČKS schvaluje s platností od 7. 1. 2008 níže uvedenou změnu ekonomické směrnice č. 
1/2007 o cestovních náhradách v případě použití soukromého vozidla: 
Použití soukromého vozidla pro potřeby ČKS (vyúčtování vůči ČKS) musí být předem 
odsouhlaseno předsednictvem nebo generálním sekretářem ČKS. 
a/ cestuje-li jedna až dvě osoby    4,00 Kč/ 1 km 
b/ cestují-li tři osoby a více nebo 
    převáží-li se objemný materiál   6,00 Kč/ 1 km 
c/ členové komisí ČKS a komisaři pro testy  4,00 Kč/ 1 km                                 
d/ členové komisí ČKS a komisaři pro testy, 6,00 Kč/ 1 km                 
    cestují-li min. 3 společně                                        
V případech, kdy nebylo odsouhlaseno použití vozidla před započetím cesty, je hrazena 
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paušální sazba 2,00 Kč/ 1 km. 
Sazba 4,00 Kč/ 1 km se použije dále při cestách na mezinárodní soutěže, na které je člen 
ČKS nominován, a v mimořádných případech schválených předem generálním 
sekretářem ČKS, případně předsedou příslušné komise. 
 
V případě akcí pořádaných jednotlivými kluby ČKS je cestovné hrazeno pořadatelem. 
Minimální doporučená sazba při použití soukromého vozidla je 1,00 Kč/ 1 km.      

 
b/  P ČKS ruší směrnici č. 6. 

 
KR 

a/ Školení pro nové technické specialisty SSB a pro rozhodčí, kteří mají zájem rozšířit si 
kvalifikaci o kategorii SSB 

- školení proběhne ve dnech 26.1-27.1.2008, v rámci konání soutěže Prague Cup 2008 
- školitelky: Jitka Krčmářová a Věra Paulusová (školení pro technické specialisty) 

                              Markéta Horklová (školení pro rozhodčí) 
 

b/ Návrh nominace rozhodčích na MČR SSB žákovských kategorií: 
M. Horklová, E. Kuglerová, R. Semerádová, Z. Mádlová a H. Klimentová 

     
c/ Zprávy VR 

Rozhodčí, kteří dosud nezaslali zprávy VR, budou upozorněni dopisem. 
Zprávy jsou většinou stručné. Vyhodnocení bude provedeno komisí rozhodčích při M ČR 
v Českých Budějovicích. 
 

   d/ Seznam přihlášených zájemců přihlášených na seminář, jehož úspěšné absolvování je 
nutné pro získání nebo zvýšení kvalifikace rozhodčích 

 Zájemci o zisk kvalifikace 1. třídy pro sóla a sportovní dvojice: 
Fečáková Lucie, Ferbrová Ludmila, Gromanová Jana, Kimličková Monika, Lehká 
Alena, Sulowská Kateřina, Volfová Jana     

 
Zájemci o zisk kvalifikace 2. třídy pro sóla a sportovní dvojice:  

  Černohousová Erika, Jonášová Iveta, Křivanová Michaela, Stöhrová Blanka 
 
 Zájemci o zisk kvalifikace 3. třídy pro sóla a sportovní dvojice: 

Bendová Eva, Hájková Markéta, Kindlová Jana, Knoth Petr, Lukáčiková Petra, 
Milčinská Vladimíra, Palkosková Claudie, Přikrylová Monika, Ptáčková Renata, 
Skotalová Pavla, Štěpánková Soňa, Vrtělová Veronika 
 

Zájemci o zisk kvalifikace 3. třídy pro tance na ledě: 
Horklová Markéta, Jonášová Iveta, Tykalová Kateřina  
    

Na schůzi KR v Českých Budějovicích bude stanoven termín školení. 
 

e/  H. Kuglerová byla přihlášena na zkoušky, jejichž úspěšné absolvování opravňuje 
k zařazení na seznam rozhodčích ISU šampionátů; zkoušky proběhnou v rámci MS SB 
v Budapešti 
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Předsedkyně ČKS 

a/ Nominace členů technických sborů pro MR v Českých Budějovicích: 
- sólové kategorie a kategorie sportovních dvojic:  

J. Baudyšová, K. Kamberská, B. Pražáková, S. Šmídová, V. Tauchmanová, M. 
Verner 

- kategorie tanečních párů: 
K. Kamberská, J. Krčmářová, P. Knoth, J. Portová, 
 

b/ Vzhledem k obtížím při nominacích členů technických sborů na pohárové soutěže bude 
možno až do případného odvolání nominovat do technických sborů pouze dva členy, 
případně učinit další výjimky.   

 
c/ Nominace členů technických sborů pro pohárové soutěže ve 2. polovině sezóny: 

12. – 13.01.2008 Náchod    Košťálová, Pražáková,Tauchmanová 
19. – 20.01.2008 Kopřivnice   Harant, Pupsová, Skalická 
23. – 24.02.2008 Děčín    Baudyšová, Košťálová, Skalická 
01. – 02.03.2008 FSC Technika Brno  Horklová, Šmídová, Verner 
08. – 09.03.2008 Uherské Hradiště   Harant, Skalická, Stöhrová 
22. – 23.03.2008 Kralupy nad Vltavou  Baudyšová, Šmídová, Tauchmanová 
 
Předsedkyně ČKS žádá sekretariát, aby o této skutečnosti informoval nominované 
činovníky i pořadatele jednotlivých soutěží. 
 

STK 
a/ ČKS obdržel žádost o přijetí klubu HCM Slovan Rosice. Tento klub zaslal stanovy 

hokejového klubu, ve kterých krasobruslení není uvedeno jako předmět činnosti. 
Sekretariát zažádá klub o nápravu a zaslání nových stanov. 

 
b/   Kluby, které doposud neodevzdaly stanovy, budou požádány o jejich dodatečné zaslání. 

 
 
11. Různé 

a/ Vzhledem k inspekční návštěvě před MS J 2009 a Kongresu ISU se letos nebude konat 
Aktiv předsedů. Termín VH bude upřesněn po oznámení termínu inspekční návštěvy ISU. 
 

 
12.  Příští  zasedání P ČKS proběhne při M ČR v Českých Budějovicích. 
 

   
 podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová  

 
 
 


