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Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období 

 

Vážení sportovní přátelé. 

 

Uplynul poslední rok ze čtyřletého období činnosti současného předsednictva 

Českého krasobruslařského svazu a já, jako předsedkyně svazu, předstupuji před 

valnou hromadu zástupců krasobruslařských klubů se zprávou o činnosti 

předsednictva za uplynulý rok. 

V této organizačně náročné sezóně se P ČKS se sešlo na šesti jednáních, řada 

záležitostí mezi uvedenými jednáními byla řešena elektronickou cestou. 

Informace o všech zásadních rozhodnutích byly a jsou zveřejněny na webových 

stránkách svazu. 

  

Právě končící sezóna byla sezónou olympijskou, pro seniorské reprezentanty 

byla vyvrcholením čtyřletého přípravného cyklu. Ze zimní olympiády Soči naši 

krasobruslaři sice nepřivezli medaili, ale finálová účast a umístění Michala 

Březiny a Tomáše Vernera mezi nejlepšími dvanácti rozhodně není při velikosti 

členské základny našeho krasobruslení neúspěchem. Dalším olympijským 

úspěchem byla již samotná skutečnost, že Elizaveta Ukolova mohla, na základě 

úspěšného výkonu při olympijské kvalifikační soutěži v Oberstdorfu, v Soči 

startovat. Česká krasobruslařka nezklamala ani v olympijské soutěži a po 

dlouhých 16 letech se české krasobruslení mohlo radovat z finálového umístění 

své reprezentantky na olympijských hrách. Díky třem finálovým umístěním se 

ČKS zařadil mezi nejúspěšnější krasobruslařské federace Mezinárodní 

bruslařské unie. 

Olympijské hry nebyly jediným vrcholem přípravy nejlepších krasobruslařů. 

Na lednovém mistrovství Evropy v Budapešti skončili naši nejlepší 

krasobruslaři, Michal Březina a Tomáš Verner, těsně pod stupni vítězů a díky 

tomu má Česká republika právo vyslat na příští mistrovství Evropy tři 
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reprezentanty (samozřejmě za podmínky, že sportovci splní kvalifikační kritéria 

daná Mezinárodní bruslařskou unií). Na tomto mistrovství Evropy nám udělala 

radost i Eliška Březinová – po několika letech jsme se dočkali toho, že česká 

krasobruslařka postoupila do finálových volných jízd, ve kterých obsadila velice 

dobré 15. místo. Mistrovství světa v Tokiu, které se konalo po olympijských 

hrách, nemohl kvůli zranění dokončit Michal Březina. Tomáš Verner původně 

plánoval ukončení své reprezentační činnosti již po olympiádě, ale k naší radosti 

své rozhodnutí změnil a na mistrovství světa vybojoval 10. místo, a tím i 

možnost vyslat na příští mistrovství světa dva české krasobruslaře. Eliška 

Březinová potvrdila svou dobrou výkonnost i v Tokiu a po mnoha letech měla 

Česká republika zastoupení ve finále mistrovství světa v kategorii žen, ve 

kterém Eliška získala 18. místo. 

Méně radosti nám přinesly seniorské párové kategorie. V současné době není 

v České republice registrována žádná sportovní dvojice, spokojeni nemůžeme 

být ani s výsledky v kategorii tanců na ledě. Gabriele Kubové a Matěji 

Novákovi se nepodařilo kvalifikovat na olympijské hry, na mistrovství Evropy 

se taneční pár Lucie Myslivečková – Neil Brown neprobojoval do finále, 

finálová účast unikla i tanečnímu páru Gabriela Kubová – Matěj Novák na 

mistrovství světa. 

Úspěšná byla však sezóna pro české juniorské krasobruslaře. Mladinká 

sportovní dvojice, Anna Dušková – Martin Bidař, získala při svém premiérovém 

startu na juniorském mistrovství světa skvělé 10. místo, desátý skončil na tomto 

mistrovství světa i Petr Coufal v sólové kategorii juniorů, finálového umístění 

(konkrétně 13. místa) dosáhl nově vytvořený taneční pár Cortney Mansour – 

Michal Češka. Anna Dušková, startující první sezónu v juniorské kategorii, 

soutěžila na tomto šampionátu jako jediná juniorka světa ve dvou kategoriích.  

V kategorii juniorů nesmíme zapomenout na jména úspěšných účastníků a 

účastnic soutěží mezinárodní série JGP – již zmíněnou Annu Duškovou a 

Elizavetu Ukolovou, dále pak na Petra Kotlaříka, Tomáše Kupku, Jana Kurnika 



Zpráva o činnosti P ČKS za období červen 2013 – květen 2014 

 3 

a Kláru Světlíkovou. Velkým příslibem do budoucnosti jsou výborné výkony 

našich žaček a žáků na domácích i mezinárodních soutěžích nejmladších 

kategorií.  

Vrcholných šampionátů se v právě končící sezóně zúčastnily i týmy 

synchronizovaného bruslení - juniorská skupina Kometa získala 15. místo na 

soutěži tzv. světového Challenge Cupu a skupina Olympia obsadila na 

seniorském mistrovství světa 16. místo. 

S potěšením mohu informovat ještě o dalších mezinárodních úspěších 

českého krasobruslení – a to úspěších v kategorii Adult, tedy v kategorii 

veteránů.  Momentálně probíhá v německém Oberstdorfu její jakýsi neoficiální 

světový šampionát, na kterém má Česká republika poměrně početné zastoupení 

a již získala medailová umístění. Rozhodně nejúspěšnějšími reprezentanty ČKS 

v kategorii Adult jsou Milana a Jiří Pokorní, kteří již několik let vítězí 

v nejprestižnějších mezinárodních soutěžích tanců na ledě této věkové kategorie. 

 

V souvislosti s mezinárodními soutěžemi nelze nezmínit tradičně skvělou 

práci organizátorů mezinárodních krasobruslařských akcí. V září byla v Ostravě 

skvěle zorganizována jedna ze soutěží prestižní juniorské Grand Prix, 

v listopadu byl v Olomouci úspěšně uspořádán již třicátý devátý ročník 

Memoriálu Pavla Romana. Jménem P ČKS tímto děkuji ostravským a 

olomouckým pořadatelům za jejich obětavou práci, děkuji i třineckým a 

mladoboleslavským pořadatelům domácích mistrovských šampionátů a děkuji i 

všem pořadatelům domácích pohárových soutěží, testů výkonnosti, exhibičních 

vystoupení a dalších akcí spojených s krasobruslením. 

V minulém období byla vypracována žádost o pořádání mistrovství Evropy 

2017 v Ostravě. Děkuji všem, kteří se na vypracování této žádosti a všech 

náležitostí s ní spojených podíleli. O pořadatelství rozhodne výkonná rada ISU 

na svém blížícím se zasedání. 
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I díky diplomatickým jednáním se podařilo maximálně využít mezinárodních 

vzdělávacích seminářů, které finančně podporovala ISU. S potěšením mohu 

konstatovat, že zástupci českého krasobruslení (sportovci, trenéři i rozhodčí) se 

zúčastnili sponzorovaných seminářů v Berlíně, Toruni a Oberstdorfu.  

Obrovským úspěchem českého krasobruslení je i to, že se zapojilo do 

mezinárodního čtyřletého projektu IDP, jehož všech osm tréninkových kempů 

bude pořádáno v Ostravě. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání krasobruslařů 

ve věku 10 – 14 let a jejich trenérů, je zaměřen i na vzdělávání rozhodčích a 

členů technických sborů. Do projektu, sponzorovaného Mezinárodní bruslařskou 

federací, je zapojeno osm evropských krasobruslařských federací,  moderátory a 

lektory jsou skutečně renomovaní světoví trenéři a krasobruslařští odborníci a 

experti na sportovní přípravu. V květnu velice úspěšně proběhl v Ostravě první 

kemp. Já touto cestou děkuji všem účastníkům nominovaným za ČKS za jejich 

disciplinovanou účast a děkuji i týmu ing. Žídka za veškerou práci spojenou 

s organizační přípravou projektu a kempů. 

 

Ve zprávě o činnosti P ČKS je nutno zdůraznit velice pozitivní hodnocení 

práce představitelů ČKS ze strany ČOV a MŠMT. Na všech oponentních 

řízeních, která v minulém období proběhla, byla s respektem hodnocena 

připravenost všech projektů a koncepcí, ČOV velice kladně hodnotil přístup 

ČKS k nominaci na olympijské hry v Soči i vystupování všech členů výpravy 

přímo v místě olympijských her. Elizaveta Ukolova byla jako první česká 

krasobruslařka přijata do projektu McDonalds Olympic Hopefuls. 

  V návaznosti na programy MŠMT byly řízeny PRTM a SCM, došlo 

k pokračování vzájemné spolupráce mezi všemi složkami a byla přesně 

dodržována nastavená pravidla této spolupráce. Děkuji na tomto místě vedoucím 

sportovních center mládeže a vedoucí Vysokoškolského sportovního centra za 

jejich práci pro české krasobruslení.  Chci poděkovat všem trenérům pracujícím 
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v rámci ČKS za jejich úsilí a popřát jim i jejich svěřencům co nejvíce úspěchů 

v následujícím období. 

 

P ČKS rozhodně nemohlo a nechtělo soustředit svou pozornost pouze na 

závodníky s nejvyšší výkonností. V minulé sezóně došlo k dalšímu vývoji 

systému dvou typů pohárových soutěží, jehož cílem je umožnit a podpořit 

sportovní činnost krasobruslařů různé výkonnostní i věkové úrovně, došlo i 

k úpravám v systému testů výkonnosti. P ČKS kladlo důraz i na vzdělávací 

činnost a organizovalo školení a semináře určené pro trenéry a rozhodčí. 

 

Problémem, který nás stále trápí, je nedostatek financí. ČKS je závislý na 

financích přidělovaných Mezinárodní bruslařskou unií, Českým olympijským 

výborem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Objem prostředků 

přidělovaných těmito institucemi je přímo úměrný především výsledkům naší 

reprezentace a jeho rozdělování se řídí pevně danými pravidly. Proto současné P 

ČKS vytvořilo systém reprezentačních smluv a smluv se všemi sportovci, kteří 

čerpají finance ze státních zdrojů nebo zdrojů přidělovaných Mezinárodní 

bruslařskou unií. P ČKS vytvořilo i systém přidělování dotací klubům a na 

tomto místě je třeba zdůraznit, že direktivy MŠMT ohledně účetních standardů 

jsou mimo jurisdikci ČKS, a proto P ČKS nemůže umožnit a zajistit to, aby byly 

dotace čerpány kluby, které požadavky MŠMT nesplní.  

 

Další část zprávy o činnosti bude věnována činnosti jednotlivých komisí 

v minulém období. 

 Předsedkyně svazu řídla všechna jednání předsednictva a zpracovávala 

informace o nich pro zveřejnění na webových stránkách svazu, zastupovala ČKS 

na valné hromadě ČUS. V rámci mezinárodní diplomacie zastupovala ČKS při 

jednáních s představiteli a členskými zeměmi ISU, byla jednou z lektorek výše 

zmíněného mezinárodního projektu ISU. V případě potřeby zadávala úkoly 
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předsedům a předsedkyním jednotlivých komisí, koordinovala jejich činnost a 

osobně zasahovala svými podněty. Předsedkyni ČKS byla zapojena do procesu 

vzdělávání trenérů a rozhodčích, byla zodpovědná za úsek technických sborů 

sólových kategorií a kategorie sportovních dvojic, navrhovala členy technických 

sborů na jednotlivé mistrovské a pohárové soutěže, tyto návrhy podléhaly 

schválení ze strany P ČKS. V minulém roce byli proškoleni a testováním prošli 

další zájemci o vykonávání funkce technických specialistů a asistentů 

technických specialistů sólových kategorií. V minulém období byla předsedkyně 

svazu pověřena řízením STK, protože postupně z této funkce odstoupili původně 

zvolený předseda této komise a pak i její kooptovaná předsedkyně.  

 

Komise rozhodčích měla v uplynulém období dvě zasedání a průběžně 

během roku řešila nominace rozhodčích na domácí soutěže, mistrovství 

republiky a mezinárodní soutěže (včetně šampionátů ISU), nominace rozhodčích 

na mezinárodní semináře a operativně řešila aktuální otázky spadající do její 

gesce. 

V srpnu při prověrkách reprezentace proběhlo školení nových zájemců o 

získání kvalifikace rozhodčích III třídy a pro zájemce o zvýšení kvalifikace. 

Teoreticky nabyté vědomosti si mohli uchazeči vyzkoušet i přímo v praxi. Ze 

semináře vzešlo 8 nových či staronových rozhodčích. 

V září 2013 proběhl tradiční seminář rozhodčích, v rámci kterého bylo 

uskutečněno povinné přezkoušení rozhodčích sólových i párových kategorií a 

rozhodčích tanců na ledě. Seminář byl převážně zaměřen na změny v náplních 

soutěží hodnocených systémem OBO a úpravu pravidel. Komise prezentovala 

úpravy v systému srážek v systému OBO. 

Byl plánován seminář pro školení rozhodčích tanců na ledě, který měl 

proběhnout rámci mezinárodní soutěže Memoriál Pavla Romana v Olomouci. 

K účasti na tomto semináři se však nikdo nepřihlásil. Nedostatek rozhodčích pro 
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kategorii tanců na ledě tak zůstává palčivým problémem pro komisi rozhodčích, 

ale i pro pořadatele soutěží této kategorie. 

Současná komise rozhodčích doporučuje komisi, jejíž předseda/předsedkyně 

bude zvolen/a na této volební valné hromadě, aby pokračovala v nastaveném 

systému vzdělávání rozhodčích (konání školení v průběhu prověrek reprezentace 

bylo shledáno jako velmi výhodné z hlediska dostatečného prostoru a zároveň 

možnosti vyzkoušet si teorii v praxi) a aby pokračovala i v pravidelném 

proškolování a testování stávajících rozhodčích z důvodu udržení jejich 

odborných kvalit. 

 

Činnost sportovně-technické komise byla v uplynulém období komplikována 

tím, že neměla předsedu. Po postupném odstoupení původně zvoleného 

předsedy a následném odstoupení kooptované předsedkyně komise chtěla 

předsedkyně svazu pověřit řízením komise jejího původně zvoleného předsedu. 

Ten však toto pověření odmítl a řízením STK byla proto předsednictvem ČKS 

pověřena předsedkyně svazu. Komise se sešla na dvou zasedáních zabývajících 

se především přestupy, hostováním a členstvím klubů v ČKS. Komunikace 

probíhala hlavně telefonicky nebo elektronickou poštou. Byl zveřejněn kalendář 

soutěží a testů výkonnosti pro sezónu 2012/13 a případné změny v tomto 

kalendáři, byly zveřejňovány žebříčky Českého poháru a Poháru ČKS a rozpisy 

mistrovských soutěží. Člen STK, Evžen Milčinský, je již deset let odpovědný za 

počítačové vybavení potřebné pro současný systém hodnocení krasobruslení i za 

tým obsluhující tento systém a já mu jménem svým i jménem P ČKS děkuji za 

jeho skvěle odváděnou práci a svědomitost. 

STK doporučuje nově zvolení komisi, aby se vrátila k původnímu stanovení 

pořadí v žebříčku pohárových soutěží (systém aplikovaný v právě končící 

sezóně se neosvědčil), aby vytvořila pevný řád týkající se přestupů a hostování 

v kategorii synchronizovaného bruslení a aby přehodnotila délky trvání 

programů v některých kategoriích Poháru ČKS.  
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Trenérsko-metodická komise se sešla na třech jednáních, na kterých řešila 

především problematiku sportovních center, nominační kritéria a problematiku 

vzdělávání trenérů.  

Systém rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé závodníky zařazené 

do sportovních center mládeže nebyl měněn, částky jsou přidělovány za 

jednotlivá čtvrtletí podle aktuální výkonnosti v daném období. Všichni vedoucí 

středisek vedou docházku členů střediska na společné či individuální tréninky. 

Přidělené prostředky závodníci přednostně čerpají na ledovou plochu a trenéra, 

teprve následně případně na jiné výdaje přímo související s tréninkem, které 

podléhají schválení vedoucím střediska a následně kontrole provedené 

předsedkyní TMK a ekonomkou. Důkladné kontrole podléhají i výkazy a 

fakturace všech trenérů. 

V případě Vysokoškolského sportovního centra trvá dohoda s jeho vedoucí, 

Vlastou Kopřivovou, o vzájemné spolupráci v rámci programů financovaných ze 

strany MŠMT. 

V září se uskutečnil povinný vzdělávací seminář trenérů podle ustanovení 

Pravidla 1.1.6. (Platnost trenérské kvalifikace), jehož se zúčastnilo se 181 

trenérů. V témže měsíci se uskutečnil ve Velkých Popovicích další praktický 

nepovinný vzdělávací seminář, kterého se zúčastnilo 35 trenérů z celé republiky. 

Tento seminář byl zaměřen na nácvik dvojitého Axela a trojitého Toeloopa. Na 

webových stránkách je zveřejněn aktualizovaný seznam trenérů s vyznačením 

účasti a neúčasti na seminářích v období posledních dvou let. V tomto roce se 

podařil naplnit počet posluchačů studia zaměřeného na zisk II trenérské třídy 

(jehož odborná část je realizována právě v tomto období, účastní se jej 19 

uchazečů o zisk dané kvalifikace), které probíhá ve spolupráci s FTVS Praha. 

Předsedkyně TMK chce touto cestou poděkovat generálnímu sekretářovi, 

ekonomce svazu a Marii Sedláčkové za pomoc a spolupráci při jednáních 

s fakultou, která nebyla a nejsou jednoduchá, protože realizace studia se ukázala 
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být značně problematickou a neodpovídající smlouvě uzavřené mezi ČKS a 

FTVS.  

V květnu se konalo školení Asistenta trenéra a trenérů III třídy, Licence C, 

zúčastnilo se jej 50 trenérů. Zkoušky jsou naplánovány na neděli 24. 8.2014 

v Praze, uchazeči budou informováni o termínu i obsahu zkoušky na webových 

stránkách svazu. 

Doktor Starec vytvořil v rámci projektů na MU V Brně učební materiály pro 

trenéry; tyto materiály budou volně dostupné na internetu, odkazy na ně budou 

zveřejněny i na webových stránkách ČKS. 

V průběhu celé čtyřleté činnosti současné TMK bylo vyškoleno 185 trenérů 

v rámci školeni pro zisk licence C (50 trenérů tuto licenci získalo, ostatní se stali 

asistentem trenéra), povinných seminářů se zúčastnilo celkem 547 trenérů a 

praktických seminářů 119 trenérů. 

Přestože jednání TMK nejsou nikdy jednoduchá, všichni členové komise 

pracovali velmi konstruktivně a předsedkyně TMK jim chce i letos za tento 

přístup a odvedenou práci poděkovat. 

 

V závěru své letošní zprávy o činnosti P ČKS chci, jako tradičně, poděkovat 

všem svým kolegům z P ČKS a generálnímu sekretářovi za práci, kterou během 

minulých dvanácti měsíců vykonali. I letos vyjadřuji dík předsedovi revizní 

komise P ČKS, ing. Blaťákovi, za skutečně tvůrčí spolupráci a jeho aktivní účast 

na jednáních P ČKS. 

 

Končí čtyřleté období činnosti současného předsednictva Českého 

krasobruslařského svazu. Předsednictva, které dokázalo zajistit finanční stabilitu 

ČKS a končí své volební období se stejnou finanční hotovostí, jakou měl ČKS 

k dispozici i na začátku volebního období. Předsednictva, které zeštíhlilo na 

maximální možnou míru svůj sekretariát a snížilo provozní náklady ČKS. 

Předsednictva, které vytvořilo fungující systém dvou typů domácích pohárových 
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soutěží, fungující systém vzdělávání trenérů, rozhodčích a členů technického 

sboru a fungující systém nominací na mezinárodní soutěže. Předsednictva, 

kterému se podařilo získat dotace MŠMT na pořádání renomovaných 

mezinárodních soutěží a počítačového vybavení nutného pro současný způsob 

hodnocení krasobruslení. Předsednictva, které díky nastolení výborné a fungující 

spolupráce s Českým olympijským výborem získalo pro své reprezentanty 

dotace na jejich olympijskou přípravu a získalo finanční podporu projektu 

„kempy pro trenéry ČKS“ z prostředků Olympijské solidarity. Nesporným 

úspěchem P ČKS je i to, že se zapojilo do mezinárodních projektů ISU, že 

našemu svazu bylo přiděleno pořádání soutěže juniorské Grand Prix v Ostravě v 

roce 2010 a 2013 a díky skvělé organizaci těchto soutěží Mezinárodní bruslařská 

unie sama požádala ČKS o organizaci JGP v roce 2014. 

 

Na úplný závěr své zprávy přeji této volební valné hromadě úspěšné a 

konstruktivní jednání a pevně věřím, že budou učiněna a přijata taková 

rozhodnutí, která budou ku prospěchu českého krasobruslení. Pevně věřím i 

tomu, že všichni delegáti přistoupí odpovědně k volbě nového předsednictva 

ČKS a revizní komise ČKS. České krasobruslení si zaslouží, aby bylo řízeno a 

reprezentováno lidmi zkušenými a respektovanými pro jejich vědomosti, 

dovednosti a odvedenou práci.  

 

PhDr. Věra Tauchmanová, M.A. 

 

 


