
Předsednictvo 17. 12. 2011 -  Ostrava

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 
konaného dne 17.12. 2011 v Ostravě

1. Informace z VH ČSTV
E.Milčinský informoval o průběhu VH ČSTV. Delegáti VH schválili nové stanovy ČSTV, 
  odvolali výkonný výbor a stanovili termín volební VH na sobotu 28. ledna 2012.

2. SCM, PRTM, reprezentace, národní a mezinárodní soutěže 
    a/ SCM
     Pravidla pro úhrady SCM a způsob fakturace v roce 2012 domluví ekonomka 

s vedoucím SCM. P ČKS schvaluje složení SCM platné od 1.1. 2012.

    b/ PRTM
        Vedoucí PRTM informoval o testech PRTM v Ostravě.
        P ČKS schvaluje nové složení PRTM od 1.1.2012.

Někteří členové PRTM zařazují požadované obtížné prvky pouze při kontrolních 
soutěžích PRTM. P ČKS pověřuje předsedkyni TMK a předsedu STK, aby vypracovali 
systém, ve kterém bude lépe motivačně zohledňováno zařazování obtížných prvků 
v programech ve všech kategoriích.  

    c/ Program MŠMT „Talent“
Všechna sportovní střediska vyúčtovala dotaci včas.
Dotaci, která byla přidělena za umístění v Českém poháru, nevyúčtovaly kluby SK 
Kraso Uherské Hradiště a BK Rebel Havlíčkův Brod i přesto, že byly k vyúčtování 
dvakrát vyzvány.
P ČKS rozhodlo, že systém rozdělení finančních prostředků z programu MŠMT 
„Talent“ pro rok 2012 zůstane zachován jako v roce 2011. 
P ČKS zároveň rozhodlo, že GS a místopředseda ČKS budou zastupovat ČKS 18. 1. 
2012 při oponenturách MŠMT.

    d/ Generální sekretář seznámil P ČKS se změnami v nominacích na mezinárodní a ISU 
soutěže 2011:
Martina Boček oznámila GS, že z důvodu zranění ukončuje sezónu 2011/2012 a 
požádala o odhlášení ze všech soutěží.

Coupe de Nice / FRA 26. 10. – 30. 10. 2011
Z důvodu zranění a nemocí se odhlásili M. Zakouřil i oba taneční páry.  

Merano Cup / ITA 18. 11. – 20. 11. 2011
Ze soutěže se odhlásili T.Kupka, M.Dvořák, J.Geyerová, P.Coufal a J.Coufalová. 

Memoriál Pavla Romana, Olomouc 18. 11. – 20. 11. 2011
Ze soutěže se pro nemoc odhlásili K. Procházková / M. Češka, J. Čejková / A. Sinicyn a 
M. Ukolova / J. Brtek.

Grand Prix SNP, Banská Bystrica / SVK 24. 11. – 26. 11. 2011
Pro zranění, které utrpěla při soutěži „Warsaw Cup“, se odhlásila L.Raszyková.

Golden Spin, Záhřeb / CRO 08. 12. – 11. 12. 2011
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Pro zranění či nemoc se odhlásili K.Kadlecová / P.Bidař (soutěž SD seniorů), G.Kubová 
/ D.Kiselev a L.Raszyková. Vzhledem ke zvýšeným nákladům po odhlášení L. 
Raszykové zrušil účast i J.Vašíček. 

P ČKS bere výše uvedené změny v nominacích na vědomí.

e/ Nominace na mezinárodní soutěže z kalendáře ISU v roce 2012
  P ČKS schvaluje následující nominace sportovců a doprovodu:

Nestlé Kangus Cup, Toruň / POL 05. 01 – 08. 01. 2012
SD senioři: Alexandra Herbríková / Rudy Halmaert,
TP senioři: Gabriela Kubová / Dmitry Kiselev,
Trenéři: Halmaert, Oleg Ovsyannikov.

International ID Trophy, Lyon / FRA 06. 01 – 08. 01. 2012
TP senioři: Lucie Myslivečková / Neil Brown, 
Trenéři: Muriel Zazoui.

Bavarian Open, Oberstdorf / GER 02. 02 – 05. 02. 2012
TP senioři: Lucie Myslivečková / Neil Brown, 
TP junioři: Jana Čejková / Alexandr Sinicyn, Karolína Procházková / Michal Češka, 
Mariya Ukolova / Jaroslav Brtek.
Vedoucí výpravy a trenér: Rostislav Sinicyn. 

Int. Challenge Cup, Hague / NED 06. 03 – 10. 03. 2012
Junioři: Marco Zakouřil,
Trenéři: Juraj Sviatko.

       f/ Nominace YOG 2012 
 P ČKS schvaluje konečnou nominaci na YOG 2012:
Taneční pár Jana Čejková / Alexandr Sinicyn, trenérka Natalja Karamyševa.
Rozhodčí Richard Kosina.

P ČKS obdrželo dotaci od ČOV z rozvojového programu MOV sloužící k pokrytí 
nákladů na účast v přípravných a nominačních soutěžích pro členy širší nominace ČKS 
a nákladů spojených s účastí na závěrečných přípravných kempech pro členy konečné 
nominace. P ČKS rozhodlo per rollam na základě plnění kritérií jednotlivými sportovci 
ze širší nominace a na základě konečné nominace o přidělení zmíněných finančních 
prostředků.

    g/ Pozvání na soutěž / exhibici Paektusan Price v Pyongyangu
 Český krasobruslařský svaz obdržel pozvání federace KLDR k účasti Tomáše Vernera a 
Michala Březiny na výše zmíněné exhibici. Na základě loňských zkušeností nepovažuje
P ČKS účast za vhodnou a ani sportovci nemají zájem se akce zúčastnit.

3 Činnost komisí
Předsedkyně ČKS

a/ P ČKS projednalo návrh rozhodčího Majrycha na přezkum a přehodnocení postupu 
ČKS, na základě kterého byl Josef Majrych vyškrtnut ze seznamu rozhodčích platného 
pro sezónu 2011/2012.
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   P ČKS schválilo návrh odpovědi, který připravila J.Mokrá a následně upravila 
V.Tauchmanová. Odpověď bude odeslána stěžovateli. 

b/ Předsedkyni ČKS kontaktovala MUDr. Klimovičová se žádostí o sdělení termínu 
povinného semináře trenérů. P ČKS navrhuje termín 8.9. 2012 (sobota). Předsedkyně 
ČKS tuto informaci předá doktorce Klimovičové.

c/ P ČKS pověřuje předsedkyni k provedení nominace technických sborů na pohárovou 
soutěž v Třinci (viz níže) a na soutěže, ze kterých se členové technických sborů 
omluvili. 

TMK
a/ ISU seminář sportovních dvojic Berlín

P ČKS schvaluje nominaci na ISU sponzorovaný seminář sportovních dvojic v Berlíně 
od 7. do 15. 4. 2012:
SD žáci: Anna Dušková / Martin Bidař, Natálie Kratěnová / Petr Kotlařík, Michaela 
Lucie Hanzlíková / Jiří Bělohradský.
Trenérky: Eva Horklová, Monika Škorníčková.
Nominovaní se zúčastní semináře bez úhrady nákladů ze strany ČKS (veškeré 
pobytové náklady hradí ISU dle ISU Com 1709).

b/ ISU seminář tanečních párů Oberstdorf
P ČKS schvaluje nominaci na ISU sponzorovaný seminář tanců na ledě v Oberstdorfu 
od 26.4. do 5.5. 2011:
Junioři: Jana Čejková / Alexandr Sinicyn, Kateřina Koníčková / Matěj Lang, Mariya 
Ukolova / Jaroslav Brtek.
Trenérky: Natalija Karamyševa, Lucie Kadlčáková.
Nominovaní se zúčastní semináře bez úhrady nákladů ze strany ČKS (veškeré 
pobytové náklady hradí ISU dle ISU Com 1708).

 c/ předsedkyně TMK požádala předsedu STK o zjištění finanční náročnosti vytvoření 
videozáznamu z M ČR žactva a následného využití na seminářích ČKS.

    d/ Nominace na šampionáty / soutěže ISU v SB
TMK navrhuje, aby byla na mistrovství světa v SB nominována vítězná skupina 
z mistrovství ČR v SB, které se uskuteční v Pardubicích.
TMK navrhuje neobsazovat ISU Junior Challenge v SB v Göteborgu, protože obě 
oslovené skupiny, které věkově odpovídají této kategorii ISU, účast odmítly z důvodu 
vysoké finanční náročnosti.

    e/ Nominace komisařů pro testy výkonnosti, leden 2012
P ČKS schvaluje návrh komisařů pro testy výkonnosti, který přednesla  předsedkyně
TMK:
Praha (USK), sobota 7.1.2012: E.Horklová (vedoucí TV), J.Portová, M.Škorničková, 
náhr. P.Lehká;
Orlová, sobota 7.12.2012: S.Žídek (vedoucí TV), M.Harant, S.Šmídová, náhr. 
V.Kvarčáková.

KR
a/ P ČKS schvaluje návrh nominace rozhodčích na šampionáty ISU předložený KR:
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Mistrovství Evropy 2012, Sheffield (GBR)
muži: V. Tauchmanová ( náhr. J. Baudyšová)
sportovní dvojice: S. Šmídová ( náhr. J. Baudyšová)
taneční páry: M. Mišurec (náhr. R. Kosina)

Mistrovství světa juniorů, Minsk (BLR)
muži: J. Portová (náhr. S. Šmídová)
sportovní dvojice: V. Tauchmanová (náhr. J. Baudyšová)

Mistrovství světa, Nice (FRA)
sportovní dvojice: J. Baudyšová (náhr. V Tauchmanová)
taneční páry: R. Kosina (náhr. J. Portová)

Mistrovství světa SB, Göteborg (SWE): M. Horklová (bez náhradnice)

b/ P ČKS schvaluje návrh nominací na MR juniorů a SB v Pardubicích a návrh nominací 
technických sborů pro kategorie SB a dále nominaci rozhodčích na MR žactva v Brně 
předložený KR, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

c/ Reakce na dopis ing. Zdeňka Dušátka zaslaný doporučeně dne 6.12. 2011
P ČKS zkontrolovalo všechny verze dokumentů „Zásady pro rozhodčí“ a zjistilo, že 
26.10. 2011 nebyla provedena žádná zásadní textová změna. P ČKS pověřuje 
předsedkyni KR, aby ve spolupráci s ostatními členkami své komise vypracovala a 
zaslala ing. Dušátkovi reakci na všechny výtky uvedené ve výše zmíněném dopise. 

d/ Seznam vrchních rozhodčích ČKS
      Vzhledem k tomu, že se výběr vrchních rozhodčích pro seznam VR ČKS pouze na 

základě teoretických znalostí prokázaných v testu neosvědčil, zváží KR pro výběr VR 
od následující sezóny i další vhodná kritéria.

e/ Zásady pro rozhodčí ČKS
P ČKS bere na vědomí, že v konečné verzi „Zásad pro rozhodčí ČKS“ vypadla při 
přepisu věta: „Vrchní rozhodčí může losováním pověřit i pořadatele soutěže, kterému 
k průběhu losování podá náležité instrukce, včetně případného posunu oproti 
časovému rozpisu.“
a P ČKS ukládá GS, aby uveřejnil tuto konečnou verzi na webové stránky ČKS i s 
omluvou.

f/ Soutěže Poháru ČKS, na kterých byly porušeny zásady pro rozhodčí:
Slánská brusle – protokol, který byl zaslán s několikadenním zpožděním, neodpovídá 
OSPS a vyplývá z něj, že pořadatel nezajistil žádného z vrchních rozhodčích
uvedených na seznamu VR ČKS.  
VC Podřipska v Roudnici n.L. - protokol, který byl zaslán s několikadenním 
zpožděním, neodpovídá OSPS. 
VC Mělníka – funkci vrchních rozhodčích vykonávali rozhodčích, kteří nejsou 
uvedeni na seznamu VR ČKS.

 KR důrazně upozorňuje pořadatele všech pohárových soutěží hodnocených systémem 
OBO na to, že vrchním rozhodčím může být jen rozhodčí uvedený na seznamu 
vrchních rozhodčích ČKS.
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g/ P ČKS navrhuje termín povinného semináře rozhodčích na 9.9. 2012 (neděle).

h/ ISU sponzorovaný seminář rozhodčích sportovních dvojic Berlín
P ČKS schvaluje nominaci na ISU sponzorovaný seminář rozhodčích SD v Berlíně od 
13. do 15. 4. 2012:
Věra Kvarčáková, Miroslav Mišurec, Jitka Mokrá, Zuzana Plesníková (jejich účast je 
nutná z důvodu recertifikace). Nominovaným rozhodčích bude uhrazeno pouze cestovné 
dle ekonomických směrnic ČKS.

i/ Zkoušky rozhodčí ISU SB
P ČKS schvaluje nominaci Hany Kuglerové na zkoušky rozhodčích ISU pro kategorii 
synchronizovaného bruslení, které se uskuteční při MS SB v Göteborgu. 

j/ ISU semináře ve Frankfurtu 2012
P ČKS schvaluje nominace Jitky Mokré (seminář ISU TS SB), Věry Tauchmanové 
(seminář ISU TK sólo a SD) a Jarmily Portové (Mez. TK tance) na příslušné semináře 
ISU ve Frankfurtu a ukládá GS, aby po zveřejnění příslušného Com. ISU výše zmíněné 
činovnice přihlásil. Jejich účast je nutná z důvodu recertifikace.

k/ Nominace rozhodčích
P ČKS souhlasí s následujícím návrhem KR na nominace rozhodčích na soutěže SB 
z kalendáře ISU: 
Mozart Cup SB – I.Jonášová, náhr. M.Horklová, H.Kuglerová (dopravu zajišťují týmy 
bez finanční účasti ČKS)
Spring Cup SB – M. Horklová, náhr. H.Kuglerová (dopravu zajišťují týmy bez finanční 
účasti ČKS)

STK
a/ Testy výkonnosti

V Praze proběhly 29.11. 2011 testy výkonnosti SB. 

b/ Pohárové soutěže
Předseda STK informoval o změně pořadatele pohárové soutěže v ISU SH v termínu 
11. – 12. 2. 2012. FSC Brno odstoupilo od pořadatelství. P ČKS schvaluje návrh STK 
na pořadatelství klubu HC Oceláři Třinec, které byl prvním náhradníkem. 

STK povolilo rozšíření pohárové soutěže v Praze (Velká cena USK) o kategorii 
sportovní dvojice žactvo, taneční páry junioři a taneční páry senioři a rozšíření o 
kategorie SB.
STK povolilo rozšíření pohárové soutěže v Praze (Velká cena Prahy) o kategorii 
žaček.

c/ Dohadovací komise – přestup Radka Jakubky
P ČKS bylo informováno o výsledku jednání dohadovací komise ve věci přestupu 
Radka Jakubky z HC Chemopetrol Litvínov do USK Praha. 

d/ Hostování a věkové výjimky ve skupinách SB, přestupy mimo přestupní termíny
      P ČKS je bere na vědomí.
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 e/ P ČKS souhlasí se zapůjčením hardwaru k ISU SH Moravskoslezskému kraji pro 
ZODM v Ostravě za zápůjčné ve výši 10 000 Kč.

 f/ Pokyny pro hlasatele soutěží
     P ČKS vyjadřuje nespokojenost s tím, že ing. Smolík k dnešnímu dni stále ještě 

nepřipravil výše zmíněné pokyny, ačkoliv se sám nabídl, že daný dokument připraví. P 
ČKS proto žádá předsedu STK, aby pověřil vypracováním těchto pokynů jiného člena 
STK.

g/ J.Mokrá oznámila předsedovi STK ukončení činnosti v komisi. P ČKS bere tuto 
informaci na vědomí a pověřuje předsedu STK, aby tuto situaci řešil..

4. Různé
a/ P ČKS rozhodlo, že volební VH ČSTV, která se bude konat dne 28.1.2012 (sobota), se 

zúčastní místopředseda E.Milčinský (předsedkyně je v tomto termínu na ME 
v Sheffieldu).

b/ P ČKS nominovalo E.Milčinského na poradu předsedu svazů, která se uskuteční na 
          Strahově ve středu 18.ledna 2012.

      c/ exhibice
     P ČKS schválilo per rollam účast týmu SB Olympia na následujících exhibicích: 

- Praha, 9.12.2012
- Praha, 17.12. 2012 (charitativní projekt) 

      P ČKS dále schvaluje exhibiční vystoupení Tomáše Vernera v Litvě (Vilnius) od 24. 
do 26. 12. 2011. 

    d/ GS informoval P ČKS, že se podařilo prodloužit smlouvy na pokrytí autorských práv 
(OSA, Intergram) a pojištění sportovců a pojištění zodpovědnosti dobrovolných trenérů 
i pro rok 2012. 

e/ GS informoval P ČKS, že vedl úspěšné jednání s manažerem společnosti T-Mobilem a 
úprava smluv ČKS povede ke snížení poplatků za telefonní služby. Zároveň se GS 
podařilo zajistit, aby obsluha ISU SH měla k dispozici po dobu pohárových, 
mistrovských a mezinárodních soutěží připojení k internetu pro využití připravované 
databáze závodníků ČKS a pro možnost průběžného ukládání výsledků. P ČKS
schvaluje pro výše zmíněné zakoupení modemu „USB ZTE MF 190“, pro jehož 
zakoupení budou v maximální možné míře využity body z „T-Mobile Bonus“ programu. 

    f/ Kongres ISU 2012
       P ČKS rozhodlo o nominaci předsedkyně ČKS na Kongres ISU, který se uskuteční 

v červnu 2012 v Kuala Lumpuru (Malajsie). K cestě na Kongres bude využita volná 
letenka od Turkish Airlines.

5. Nominace na šampionáty ISU 
P CKS bere na vědomí návrhy, které po svém zasedání předložila TMK. Na základě 
výsledků a výkonů předvedených na mezinárodním mistrovství republiky a v souvislosti 
s tím, jak sportovci splnili nominační kritéria vypsaná TMK a schválená P ČKS, upravuje 
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P ČKS návrh TMK a rozhoduje o nominaci sportovců a jejich doprovodu na mistrovství 
ISU 2012 následujícím způsobem: 

a/ Mistrovství Evropy 2012, Sheffield, Vel. Británie, 22. – 29. ledna 2012
Muži: Tomáš Verner, Michal Březina, Pavel Kaška (náhradník Petr Coufal)
Ženy: Eliška Březinová
Sportovní dvojice: Klára Kadlecová / Petr Bidař, Alexandra Herbríková / Rudy 
Halmaert 
Taneční páry: Gabriela Kubová / Dmitry Kiselev, Lucie Myslivečková / Neil Brown, 
(náhr. Karolína Procházková / Michal Češka)
Vedoucí výpravy: bude jmenován později
Trenéři: Petr Starec, Robert Emerson, Vlasta Kopřivová, Eva Horklová, Stanislav 
Žídek, Oleg Ovsyannikov, Muriel Zazoui. 

ČKS uhradí sportovcům v kategorii mužů a kategorii tanečních párů a sportovní 
dvojici Klára Kadlecová / Petr Bidař a jejich trenérům náklady na dopravu, ubytování 
a stravování. 
Podmínkou nominace tanečního páru Myslivečková / Brown je to, že Neil Brown buď 
splní do termínu ME test č.8 v ČR, nebo doloží potvrzení o splnění ekvivalentního 
tanečního testu ve Francii.
Eliška Březinová se zúčastní šampionátu na vlastní náklady a pouze za předpokladu, 
že zodpovědný trenér Petr Starec předloží do 12.ledna záznam soutěžních jízd s
náplní obtížnější, než byla předvedena při MM ČR 2012.
Sportovní dvojice Hebríková / Halmaert bude nominována pouze na vlastní náklady a 
pouze za předpokladu, že se zúčastní soutěže z kalendáře ISU v Toruni (účast v Toruni 
je podmíněna vybavením Clearance Certificate) a získá na ní počet bodů požadovaný 
pro účast na šampionátech ISU a zároveň R. Halmaert splní do termínu ME test č. 8 
SD v ČR nebo doloží potvrzení o splnění ekvivalentního testu pro sportovní dvojice 
ve Francii. 

Sportovkyni v kategorii žen a sportovní dvojici Herbríková / Halmaert uhradí ČKS 
v případě postupu do hlavní soutěže (tedy do krátkého programu žen a/nebo krátkého 
programu SD) náklady na její/jejich ubytování a stravování po dobu kvalifikace ME, 
v případě postupu do volných jízd bude sportovkyni/páru navíc uhrazena i doprava. 
Náklady na trenéra hradí v obou případech sportovci. V případě, že sportovci 
nepostoupí z kvalifikace, zúčastní se soutěže na vlastní náklady. 

b/ Mistrovství světa 2012, Nice, Francie, 25.3. – 1. 4. 2012
Muži: Tomáš Verner, Michal Březina (náhradník Pavel Kaška)
Sportovní dvojice: Klára Kadlecová / Petr Bidař
Taneční páry: Konečná nominace na MS v této kategorii bude provedena po 
mistrovství Evropy.
     Vedoucí výpravy: bude jmenován později
      Trenéři: Petr Starec, Robert Emerson, Eva Horklová, trenér TP

ČKS uhradí sportovcům a jejich trenérům náklady na dopravu, ubytování a stravování. 

c/ Mistrovství světa juniorů 2012, Minsk, Bělorusko. 26.2. – 4.3. 2012
Sportovní dvojice: Klára Kadlecová / Petr Bidař 
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Taneční páry: Karolína Procházková / Michal Češka (náhr. Jana Čejková / Alexandr 
Sinicyn)
Trenéři: Eva Horklová, Rostislav Sinicyn

ČKS uhradí sportovcům a jejich trenérům náklady na dopravu, ubytování a stravování. 

   Nominace v kategoriích juniorů a juniorek bude uzavřena po MR juniorů 2012 v 
Pardubicích.

7. P ČKS děkuje organizačnímu výboru mezinárodního mistrovství ČR v Ostravě za 
skvělé uspořádání tohoto šampionátu a zároveň předává poděkování polské a 
slovenské federace.  

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Pardubicích dne 5.2. 2012.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová
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Příloha č. 1 zápisu - nominace technických sborů a sborů rozhodčích:

M ČR juniorů, Přebor ČR seniorů + M ČR synchronizovaného bruslení, 4. – 5. 2. 2012, 
Pardubice

Technické sbory:
Synchronizované bruslení:
Jitka Mokrá, Blanka Říhová a dále  dle  možností, aby nedošlo ke konfliktu s trénováním 
skupin v jednotlivých kategoriích: Věra Paulusová, Klaudie Palkosková, Dina Babická, Jana 
Kindlová (nebudou hrazeny cestovní náklady a ubytování)
Sólové kategorie:
Milan Harant, Markéta Horklová, Blanka Pražáková (náhr. V. Tauchmanová)

Rozhodčí:
1.  František Baudyš  (sólo) 
2. Markéta Horklová (SB) 
3. Iveta Jonášová (sólo + SB) 
4. Richard Kosina (sólo) 
5. Jana Košťálová (sólo) 
6. Hana Kuglerová (SB) 
7. Zdenka Mádlová (sólo + SB)
8. Jitka Mokrá (sólo) 
9. Zdeněk Procházka (sólo + SB)
10. Renata Schejbalová (sólo)
11. Miluše Šafránková (sólo)   
12. Iva Vašáková (SB)
Náhradník:
Barbora  Ošmerová (sólo)

Návrh nominace na M ČR žactva, ml. žactva a nejml. žactva, 
10. – 11. 3. 2012, Brno

Technický sbor:
Jitka Mokrá, Stanislava Šmídová, Věra Tauchmanová

Rozhodčí:
1. Jana Baudyšová
2. Leona Henčlová 
3. Alena Lehká  
4. Lucie Murycová 
5. Martin Ošmera
6. Jitka Pavlousková
7. Věra Pupsová
8. Olga Vokřálová
Náhradník:
Renata Schejbalová


