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Informace z  jednání předsednictva ČKS konaného
dne 19.dubna 2009 v Praze

1. Mezinárodní semináře v období duben - červenec 2009
a/ ISU seminář sportovních dvojic Berlín
   Všichni zúčastnění vyjádřili naprostou spokojenost s celou koncepcí a organizací semináře. 
Představitelé ISU zaslali po skončení semináře na adresu ČKS velice pozitivní hodnocení 
českého páru Klára Kadlecová – Petr Bidař a a velice kladně hodnotili i práci trenérky Evy 
Horklové.

b/ ISU seminář tanečních párů Oberstdorf
Předsedkyně TMK byla na MČR v Brně požádána trenérkou Konečnou o dodatečné 
zařazení nově vzniklého žákovského tanečního páru Melanie Altinakisová – Martin Hába 
a jejich trenérky Moniky Konečné. ISU byla okamžitě kontaktována generálním 
sekretářem ČKS a tuto dodatečnou žádost ČKS akceptovala.

c/  „trial judging“ v rámci MS SSB v Záhřebu
Všechny nominované rozhodčí (H.Kuglerová, M.Horklová a I.Jonášová) se semináře 
zúčastnily.

e/ ISU semináře ve Frankfurtu 12. – 18.7.  2009
Vzhledem k tomu, že A.Trnkové vyprší  touto sezónou platnost certifikace ISU technické 
specialistky pro soutěže tanečních párů, odeslal generální sekretář po dohodě 
s předsedkyní ČKS i přihlášku Andrey Trnkové na seminář pro technické specialisty 
kategorie tanečních párů.

2. Reprezentace - výsledky, prověrky, princip nominací platný pro příští sezónu
a/ Výsledky reprezentace v sezóně 2008/2009

Kromě výsledků jednotlivých soutěží JGP, GP a šampionátů ISU je nutno vyzdvihnout i 
výborná umístění reprezentantů ČKS ve světových žebříčcích ISU:
ISU World Team Standings – 9.místo pro Českou republiku ze 44 hodnocených zemí.
ISU World Standings – v kategorii mužů 1.místo Tomáš Verner a 15.místo Michal 
Březina, v kategorii tanečních párů 30.místo Lucie Myslivečková / Matěj Novák.

b/ Prověrky výkonnosti 2009
P ČKS stanovuje termín prověrek výkonnosti na sobotu 22.8. 2009. TMK navrhuje 
povinnou účast všech členů VSC a SCM juniorského a seniorského věku (jedná se o 
věkové hranice dle Pravidel ISU), P ČKS s tímto návrhem souhlasí. Prověrek se podle 
návrhu TMK  nemusí zúčastnit Tomáš Verner a Michal Březina. P ČKS s tímto návrhem 
(vzhledem k výše uvedenému postavení obou reprezentantů na světovém žebříčku) 
souhlasí. Pro ostatní zájemce je možná účast po zaplacení poplatku 500 korun 
s přihlédnutím k časovým možnostem.
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c/ kvalifikace na ZOH 2010
Tomáš Verner vybojoval na MS 2009 dvě místa pro ČR v soutěži mužů ZOH 2010 ve 
Vancouveru. P ČKS schvaluje přímou nominaci Tomáše Vernera na ZOH 2010. O účasti 
druhého muže rozhodne P ČKS po M ČR 2010.
V Oberstdorfu se v rámci soutěže Nebelhorn Trophy 2009 uskuteční doplňující 
kvalifikace na ZOH 2010, při které se rozhodne o obsazení zbylých kvótních míst pro 
jednotlivé členské federace ISU v jednotlivých kategoriích. 
V každé kategorii se (dle zkušenosti z předchozích olympijských kvalifikací) budou 
pravděpodobně moci soutěže zúčastnit pouze členské federace ISU, které si na MS 2009 
nevybojovaly právo účasti na ZOH. Olympijské kvalifikace se ČR může zúčastnit 
v kategoriích žen, tanečních párů a sportovních dvojic. 
P ČKS rozhodlo, že nebude obsazovat kategorii sportovních dvojic. 
O českých zástupcích v kategoriích žen a tanečních párů se rozhodne při prověrkách 
výkonnosti 2009. P ČKS dále rozhodlo, že pokud přijatá kritéria splní více než jedna 
závodnice / více než jeden taneční pár, bude o účastnících kvalifikační soutěže ZOH 2010 
rozhodovat vyšší skóre dosažené v elementech.
P ČKS souhlasí s návrhem STK, aby se ZOH v kategorii žen a tanečních párů 
zúčastnila/zúčastnil sportovkyně/taneční pár, která/který si případně vybojovala/vybojoval 
právo účasti v dodatečné olympijské kvalifikaci. 
P ČKS pověřuje K.Kamberskou a K.Oubrechta, aby jednali  s ČOV ohledně nominací a 
všech záležitostí týkajících se zajištění výpravy na ZOH 2010 a zúčastňovali se 
příslušných schůzek se zástupci ČOV.  

d/ ISU Juniorská Grand Prix 2009
Reprezentaci ČKS je na základě výsledků MS juniorů 2009 umožněna účast na 
následujících soutěžích:

Muži Ženy Sportovní 
dvojice

Taneční 
páry

Budapešť 
26.08. – 30.08.09 2 1 - 1

Lake Placid
02.09. – 06.09.09 0 0 0 0

Toruň
09.09. – 13.09.09 2 1 2 1

Minsk
23.09. – 27.09.09 0 0 0 0

Drážďany
30.09. – 04.10.09 2 1 2 1

Záhřeb
07.10. – 11.10.09 2 0 - 1

Istanbul
14.10. – 18.10.09 2 0 - 1
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P ČKS schvaluje předběžnou účast na všech soutěžích JGP kromě USA a Běloruska. 
Předsedkyně TMK zašle do 22.května generálnímu sekretářovi předběžné návrhy a 
požadavky zodpovědných trenérů a vedoucích SCM a VSC na starty jednotlivých 
sportovců v soutěžích JGP i mezinárodních seniorských soutěžích. V návaznosti na tyto 
požadavky provede KR předběžnou nominaci rozhodčích na jednotlivé soutěže.

e/ Gardena Spring Trophy 2009
Soutěž sportovních dvojic byla pořadateli zrušena.

3. SCM, Sportovní střediska

Sportovní centra mládeže
P ČKS bere na vědomí návrh vstupních a výkonnostních kritérií členů SCM předložený TMK

a s tímto návrhem souhlasí:
- výkonnostní kritéria jsou sledována průběžně na všech pohárových soutěžích,  

především však na vypsaných kontrolních soutěžích
- jednou z podmínek zařazení do SCM je splnění kritérií minimálně 2x v soutěžní 

sezoně
- rozhodující kritéria:

- chlapci i dívky narození v letech 1995, 1996 a 1997: 
• úspěšně předváděný dvojitý Axel

- datum narození 01.07.1993 – 31.12. 1994
• úspěšně předváděný 1 trojitý skok – dívky
• úspěšně předváděné 2 trojité skoky – chlapci

- datum narození 30.06.1993 a starší
• 2 trojité skoky – dívky
• 3 trojité skoky – chlapci

- pomocná kritéria  (bez ohledu na uvedené pořadí):
- umístění na MČR, výsledky na JGP, výsledky na pohárových soutěžích, plnění 
testů výkonnosti, perspektiva pro párové disciplíny; 

 P ČKS souhlasí s následujícím seznamem sportovců zařazených do SCM od 1.4. 2009:   
SCM Ostrava
1. Petr Coufal (BK LR Cosmetic Ostrava, trenérka Ivana Tokošová)
2. Alexandra Herbríková (HC RI Okna Zlín, sportovní dvojice, trenér Stanislav Žídek)
3. Lukáš Ovčáček (BK LR Cosmetic Ostrava, sport.dvojice, trenér Stanislav Žídek)
4. Jiří Vašíček (SKK AZ Havířov, trenérka Marie Vašíčková)
5. Jana Coufalová  (BK LR Cosmetic Ostrava, trenérka Ivana Tokošová)
6. Klára Vrbická (SKK Karviná, trenér Milan Harant) 
– sportovkyně z důvodu zranění nečerpá finanční prostředky do prověrek výkonnosti 

SCM při ČKS
a/ detašované pracoviště Brno
1. Michal Březina (TJ Stadion Brno, trenér Petr Starec)
- sportovec zařazen pouze do 31.12.2009
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2. Gabriela Kubová (TJ Stadion Brno, taneční páry, trenérka Kateřina Zemanová)
3. Petr Seknička (TJ Stadion Brno, taneční páry, trenérka Kateřina Zemanová)
4. Barbora Švédová (BK Variace Liberec, trenér Juraj Sviatko)
5. Marco Zakouřil (BK Variace Liberec, trenér Juraj Sviatko)
– sportovec z důvodu zranění nečerpá finanční prostředky do prověrek výkonnosti 
6. Eliška Březinová  (TJ Stadion Brno, trenér Petr Starec)
7. Veronika Paličková (Kraso Břeclav, trenérka Eva Horklová)
8. Pavel Dorňák (BK Hradec Králové, sportovní dvojice, trenér Luděk Feňo) 
– sportovec čerpá prostředky pouze pro trénink v kategorii sportovních dvojic, 

sparingpartnerkou je Kristýna Blažková (Kraso Hodonín)

b/  detašované pracoviště Praha
9. Kristina Kostková (TJ USK Praha, trenérka Barbora Kostková)
- sportovkyně zařazena pouze do 30.6.2009
10. Jana Čejková (TJ USK Praha, trenérka Eva Horklová)
11. Tomáš Kupka (BK Hradec Králové, trenér František Pechar)
12. Klára Kadlecová (TJ USK Praha, sportovní dvojice, trenérka Eva Horklová) 
– sportovkyně čerpá prostředky pouze pro trénink v kategorii sportovních dvojic, 
sparingpartnerem je Petr Bidař (BK České Budějovice, člen VSC Praha)

Sportovní střediska
ČKS obdržel podepsané smlouvy od BK České Budějovice, FSC Kopřivnice a BK Variace 
Liberec. USK Praha požádal generálního sekretáře o posun termínu podpisu dodatku až po 
volbě nového předsednictva USK na konci dubna 2009.
Předsedkyně ČKS vyjádřila opětnou nespokojenost s vedením tréninkových deníků členů 
SpS v Českých Budějovicích. Způsob záznamů zdaleka neodpovídá jasně vydaným 
pokynům. Otřesná je i jazyková úroveň záznamů žákyň 2. stupně základní školy („trénynk“, 
„rozjišťka“ , rozjíška“, „už sem nemám co psát“,…). V některých tréninkových denících 
jsou záznamy vedené různými rukopisy.
Předsedkyně ČKS navrhuje, aby byla SpS v Českých Budějovicích krácena dotace.

4. Informace z valné hromady ČSTV, příprava valné hromady ČKS
a/ Předsedkyně ČKS seznámila členy předsednictva s jednáním valné hromady ČSTV konané 

dne 18.dubna 2009, informace budou podány i na valné hromadě ČKS.
b/ P ČKS ukládá sekretariátu rozeslat schválenou pozvánku na valnou hromadu ČKS poštou i 

e-mailem (pozvánka je přílohou č. 1). Předsedové klubů budou vyzváni, aby do 11. 
května 2009 oznámili sekretariátu ČKS, na kterou e-mailovou adresu jim mají být zaslány 
podklady pro jednání VH. Hlasovací lístky budou zástupci klubu předány při prezentaci.
Členové P ČKS musí do 11. května zaslat sekretariátu podklady pro jednání valné 
hromady, které budou chtít rozeslat klubům.

5. Rozpočet ČKS
a/ Ekonomka předložila čerpání rozpočtu ČKS za rok 2008. Valnou hromadou ČKS byl 
schválen rozpočet se schodkem 1.585.400 korun. Skutečná výše schodku byla 632.805
korun.

b/ P ČKS schválilo, že od začátku sezóny 2009/2010 bude při soutěžích Českého poháru a 
Poháru ČKS hodnocených v ISU SH proplácet obsluze ISU SH pouze cestovní náhrady 
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(prostřednictvím fakturace E. Milčinského). Odměny tří členů obsluhy ISU SH (data 
operátor, video operátor, kameraman) bude nově hradit pořadatel ve výši dle směrnice č. 2.

6. Informace z komisí
Předsedkyně ČKS
a/ Projekt Bruslička

Předsedkyně ČKS se 16. 5. setká v Hradci Králové s předkladateli projektu „Bruslička“.
b/  Je třeba provést změny v některých formulacích uvedených v materiálech týkajících se 

testů výkonnosti.
c/ Je třeba provést změny v některých formulacích uvedených v náplni programů mladších 

kategorií hodnocených v ISU SH.
d/  Vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku členů technických panelů pro kategorii tanců na 

ledě upozorňuje předsedkyně ČKS na to, že na případné pohárové či jiné domácí soutěže 
v tancích na ledě bude zřejmě nutno zvát kolegy ze zahraničí (Slovensko, Polsko).

TMK
a/ Předsednictvo ČKS bere na vědomí návrh na složení VSC Praha od 1.7. 2009, který 

podléhá oponentnímu řízení zřizovatele VSC. P ČKS dále bere na vědomí výkonnostní 
cíle členů VSC Praha platné pro sezónu 2009/2010. Materiál byl předložen vedoucí VSC 
Praha, Vlastou Kopřivovou, na jednání TMK dne 10.4.2009.

b/ Testy výkonnosti ČKS
P ČKS schválilo následující změnu v nominacích komisařů:
„ČKS nominuje vedoucího komise testů a po dohodě s ním nominuje i další dva komisaře 
ze „Sboru komisařů ČKS“. Složení komise pak ČKS oznámí pořadateli e-mailem 
minimálně 7 dní před konáním testů výkonnosti.“
Marta Havlová připravuje změny v řazení jednotlivých prvků testů výkonnosti. Návrh této 
nové verze bude předložen předsedkyni ČKS v souvislosti s výše uvedenou nutností změn 
ve formulacích.

c/ Úpravy pravidel
TMK navrhuje zachovat srážky a bonusy dle sezóny 2008/2009, tj. v KP juniorů, 
juniorek, seniorů, seniorek srážky za nepovolené prvky, v kategorii žactva zachovat 
aplikaci nulové srážky za pád u 2A a trojitého skoku. Vzhledem k tomu, že se tento 
systém v minulé sezóně osvědčil, P ČKS souhlasí s jeho zachováním i pro sezónu 
2009/10.

d/ P ČKS rozhodlo, že se tanečním párům a sportovním dvojicím budou pro účast na MR 
počítat starty na mezinárodních soutěžích z kalendáře ISU. Důvodem jsou komplikace při 
sestavování technických sborů těchto disciplín pro soutěže Českého poháru.

e/ P ČKS schválilo návrh TMK, aby jako soutěž Českého poháru v kategoriích junioři, senioři 
a TP/SD junioři a senioři byla uznána kterákoliv soutěž ČP bez ohledu na počet účastníků 
nebo počet zúčastněných klubů. P ČKS rozšiřuje toto pravidlo i pro kategorie žáci a 
seniorky.

f/ P ČKS schválilo návrh TMK na přímý start na M ČR pro T.Vernera a M.Březinu bez 
nutnosti zúčastnit se soutěže Českého poháru. ISU nominuje oba jmenované na soutěže 
GP, které budou s největší pravděpodobností termínově kolidovat se soutěžemi ČP.

g/ Předsedkyně TMK seznámila P ČKS s návrhem pana Sobotky na zřízení oboru 
krasobruslení na Pražské konzervatoři. P ČKS tento návrh neschválilo, protože není 
v jeho pravomocích rozhodovat o středoškolském studiu nezletilých členů ČKS.
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h/ P ČKS schválilo návrh předsedkyně TMK týkající se možnosti opravy závěrečné práce při 
trenérských zkouškách trenérů III.třídy, licence C, pokud frekventant prospěl v ostatních 
částech zkoušky. Tato oprava závěrečné práce je možná za poplatek 1.000 korun. 

STK
a/ P ČKS schvaluje vstup nového klubu: HC Slovan Louny. 

Všechny náležitosti pro vstup byly splněny.
     b/ P ČKS ukládá STK vyhlásit konkurz na pořadatele MČR juniorů, žactva  a mladšího žactva 

2010 (pouze sólové kategorie) v termínu 12. – 14.2. 2010. Dotace ČKS bude maximálně 
250.000 korun.

c/ P ČKS schvaluje návrh STK na termíny pohárových soutěží v ISU SH a testů výkonnosti 
v sezóně 2009/2010 a souhlasí i s níže uvedeným návrhem o obsazení jednotlivých 
soutěžních kategorií:
Testy výkonnosti: 27. –  28.09.2009 

03. –  04.10.2009
09. –  10.01.2010
27. –  28.03.2010
03. –  04.04.2010

Pohárové soutěže v ISU SH
termín kategorie

• 17. – 18.10.2009 5,6,7,8,9,10
• 24. – 25.10.2009 2,4,5,6,7,8,9,10
• 31. – 01.11.2009 1,3,4,7,8,9,10
• 14. – 15.11.2009 2,3,4,6,8,9,10
• 21. – 22.11.2009 1,3,5,6,7,8,9,10
• 28. –  29.11.2009 2,4,5,7,8,9,10
• 05. –  06.12.2009 (uzávěrka nominace MR sen) 1,2,3,4,6,8,9,10
• 12. –  13.12.2009 5,6,7,8,9,10
• 16. – 17.01.2010 3,4,5,6,7,8,9,10
• 23. –  24.01.2010 (uzávěrka nominací MR jun, ž, ml.ž) 3,4,5,6,7,8,9,10

• 27. –  28.02.2010
• 06. – 07.03.2010 
• 13. –  14.03.2010 

Označení kategorií
1. senioři 6.   žačky
2. seniorky 7.   ml.žáci
3. junioři 8.   ml.žačky
4. juniorky 9.   nejml.žáci
5. žáci 10. nejml.žačky

d/  P ČKS souhlasí s návrhem STK na zvýšení počtu bruslařů v rozjížďkách u kategorií 
nováčci a nováčci mladší na 8.

KR
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a/ P ČKS schvaluje návrh předsedkyně ČKS na změnu v počtu členů sboru rozhodčích při 
pohárových soutěžích ČKS: vrchní rozhodčí bude zároveň jedním z pěti bodujících 
rozhodčích. Uvedená změna přinese úsporu nákladů pro pořádající klub. 

b/ Předsedkyně KR upozornila na katastrofální nedostatek rozhodčích pro kategorii tanců na 
ledě, informovala o svých neúspěšných jednáních s bývalými aktivními závodníky, kteří 
se necítí dostatečně finančně motivováni pro vykonávání funkce rozhodčích a členů 
technických sborů.

7. Různé
a/ P ČKS schválilo návrh generálního sekretáře na „Ceník reklamních služeb na stránkách 

www.czechskating.org“
- inzerát v novinkách nebo odkaz v dokumentech s informací ve stručných zprávách 
(např. soustředění, trenér pro zahraniční klub atp.) 

500 Kč/měsíc nebo 50 EUR/měsíc (důvodem rozdílné ceny jsou bankovní 
poplatky)

- umístění loga s odkazem na úvodní stránku 
1000 Kč/měsíc nebo 100 EUR/měsíc (důvodem rozdílné ceny jsou bank. 
poplatky)

- uvedení v odkazech 
 500 Kč/za rok za každý jednotlivý odkaz

Uvedené ceny se týkají pouze „ziskových“ aktivit, uveřejnění oddílových oznámení je 
zdarma (např. oddíl hledá trenéry, nové členy atp.).          

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v neděli 29.5.v Praze od 18:30.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová 
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Příloha č. 1 Pozvánka na valnou hromadu ČKS

P o z v á n k a

Vážení přátelé,

zveme vás na valnou hromadu Českého krasobruslařského svazu, která se koná v sobotu dne 30. 
května 2009 v aule budovy ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov.

Prezentace: od   9,00 hodin
Zahájení: v 10,00 hodin

PROGRAM: 1. Zahájení, volba mandátové komise a  pracovního předsednictva
2. Schválení jednacího řádu
3. Přijetí nových  klubů a případné vyloučení klubu/klubů
4. Volba pracovních komisí /návrhové a ověřovací/
5. Schválení programu valné hromady
6. Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období
7. Zpráva o hospodaření ČKS za uplynulé období a návrh rozpočtu 

na rok 2009
8.           Zpráva P ČKS o ukončení likvidace servisní organizace Czech skating
9. Zpráva revizní komise ČKS
10.         Diskuse
11.         Zpráva návrhové komise a schválení usnesení
12.         Z á v ě r

Každý klub, který je řádným členem Českého krasobruslařského svazu, má právo vyslat na 
valnou hromadu ČKS jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím. ČKS hradí občerstvení (nápoje a 
oběd), jízdné nebude propláceno (hradí jej vysílající klub).
Podklady pro jednání VH budou klubům zaslány na e-mailové adresy. Žádáme proto kluby, aby 
do 11. 5. 2009 oznámily sekretariátu ČKS (adresa: havlova@cstv.cz),  na kterou e-mailovou 
adresu jim mají být podklady zaslány.

Ukončení jednání valné hromady je plánováno na 16.30 hodin.
Při prezentaci a v průběhu VH je možno zaplatit registrační poplatek klubu na sezónu 2009/2010 
ve výši 1.000,- korun.

PhDr. Věra Tauchmanová, M.A. v. r.      Ing. Karel Oubrecht, v.r.
            předsedkyně ČKS        generální sekretář ČKS


