
Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období

Vážení přátelé,

Přesně po roce se zástupci krasobruslařských klubů sdružených v Českém 

krasobruslařském svazu scházejí na své valné hromadě a je na mně, předsedkyni svazu, abych 

této valné hromadě přednesla zprávu o činnosti předsednictva za uplynulé období.

Valná hromada ČKS v roce 2008 uložila předsednictvu, aby dopracovalo registrační a 

přestupní poplatky, a to v oblasti jednoznačného vymezení sazeb poplatků (vystavení 

členských průkazů, vystavení registračních průkazů) včetně zveřejnění na www stránkách 

ČKS. Tento úkol byl splněn ke dni 30. 6. 2008.

Hned v úvodu zprávy o činnosti musím konstatovat, že finance zůstávají, stejně jako 

v loňském roce, nejbolavějším místem českého krasobruslení. Dotace od ISU, MŠMT a Sazky 

nebyly, bohužel, navýšeny, naopak. Na letošní valné hromadě ČSTV bylo konstatováno, že

dotace od MŠMT byly sníženy o 300 miliónů, jednotlivé sportovní svazy tak doplácejí na to, 

že bylo v Liberci pořádáno finančně nesmírně náročné mistrovství světa v klasickém 

lyžování. Českému krasobruslařskému svazu však nebyla ministerstvem přidělena žádná 

finanční podpora spojená s organizováním mistrovství světa juniorů 2009, které se mělo konat 

v Ostravě. Objem finančních dotací přidělovaných Mezinárodní bruslařskou unií 

v amerických dolarech se minulého léta díky kursu americké měny zmenšil na takovou 

částku, že P ČKS rozhodlo, že od pořádání šampionátu odstoupí. Toto rozhodnutí rozhodně 

nebylo lehké a předcházela mu osobní jednání s nejvyššími představiteli ISU. Při těchto 

jednáních se nám sice podařilo dosáhnout navýšení dotace, toto navýšení však rozhodně 

nestačilo pokrýt několikamilionový schodek v plánovaném rozpočtu akce. P ČKS si velice 

váží veškeré práce a veškerého úsilí, které vyvinuli členové organizačního výboru z klubu LR 

Cosmetic Ostrava při přípravě mistrovství. Aby bylo usnadněno jednání s místními možnými 

sponzory, nabídlo P ČKS  ostravským organizátorům možnost pořádat mistrovství ve vlastní 

režii za využití finanční dotace ISU.  I klub BK LR Cosmetic Ostrava však rozhodl, že není 



možno riskovat několikamilionovou ztrátu. Rozhodnutí odstoupit od pořádání MSJ 2009 je 

zcela ve shodě s tím, co bylo deklarováno a schváleno valnou hromadou ČKS v loňském roce. 

Zprávu o hospodaření přednese v samostatném vystoupení ekonomka svazu, se 

základními fakty jste se však již mohli seznámit v dokumentech zaslaných e-mailovou 

korespondencí. P ČKS se snaží maximálně šetřit, sekretariát pracuje ve zmenšených 

prostorech, aby se ušetřilo na nájmu, dále byly sníženy finanční částky poskytované při 

výjezdech sportovců, trenérů a rozhodčích do zahraničí. Sekretářka svazu pracuje pouze na 

poloviční úvazek. Výsledkem nejrůznějších úsporných opatření je vynikající hospodářský 

výsledek ČKS v minulém období, který bude prezentován ve vystoupení ekonomky svazu. 

K dost drastickým úsporným opatřením přistoupila i Mezinárodní bruslařská unie.To je 

jedním z důvodů, proč nebyla ČKS přidělena dotace na projekt spojený s pořádáním

mezinárodní soutěže v synchronizovaném bruslení Prague Cup 2009, nebyl podpořen ani 

projekt klubu BK Variace Liberec na pořádání mezinárodního soustředění. V oficiálních 

dokumentech ISU byly již uvedeny změny spojené s novým financováním pobytových 

nákladů účastníků šampionátů ISU. Tyto změny finančně pomohou Mezinárodní bruslařské 

unii, rozhodně ale nejsou pozitivní pro členské federace. ISU omezila i financování 

povinných vzdělávacích seminářů. P ČKS se maximálně snaží využít všech možností

vzdělávání, které ISU nabízí. S potěšením mohu konstatovat, že sponzorovaného semináře 

v Berlíně se mohli zúčastnit naši čtyři mezinárodní rozhodčí a dvě trenérky a že ISU 

jmenovitě potvrdila účast dvou zástupců ČKS na sponzorovaném semináři, který se bude 

konat v červenci ve Frankfurtu, sponzorovaného semináře mladých tanečních párů se 

v Oberstdorfu mohly zúčastnit dva naše mladé taneční páry a jejich trenérky. V souvislosti se 

zmiňovaným berlínským seminářem vás mohu s radostí  informovat o tom, že ISU zaslalo na 

adresu našeho svazu velice pozitivní hodnocení perspektivy nově vzniklé sportovní dvojice 

Klára Kadlecová – Petr Bidař a velice kladně byla hodnocena i práce jejich trenérky, paní Evy 

Horklové.

I přes poněkud chmurnou finanční situaci se P ČKS v uplynulém období snažilo o to, aby 

se české krasobruslení pozitivně vyvíjelo a dosahovalo co největších úspěchů. V loňském roce 

jsem valnou hromadu informovala o tom, že byla vypracována nová kritéria účasti bruslařů 

juniorských a seniorských kategorií na mistrovství republiky. Zavedení těchto kritérií se 

ukázalo jako oprávněné a rozhodně přispělo k tomu, že celková kvalita programů 

předvedených na mistrovství republiky příslušných kategorií byla mnohem vyšší. Stejně 

pozitivně lze hodnotit i zavedení modifikovaného ISU SH v kategoriích nejmladšího žactva.



I v loňské sezóně P ČKS nominovalo na soutěže uvedené v kalendáři ISU jen krasobruslaře, 

kteří neporušují pravidla ISU, splnili předem daná kritéria na reprezentačních prověrkách a 

podepsali finančně diferencované reprezentační smlouvy. Tento přístup přináší a věříme, že i 

nadále přinese, své ovoce. České krasobruslení se mohlo v minulé sezóně pochlubit nemalým 

počtem úspěchů. Michal Březina zvítězil na začátku sezóny na dvou soutěžích série juniorské 

Grand Prix a kvalifikoval se s nejvyšším možným počtem bodů do finále této prestižní 

soutěže. Nepříjemné zranění mu však účast v tomto finále znemožnilo. Michal se ale dokázal 

připravit na mistrovství Evropy, na kterém se umístil na výborném 10. místě. Největší radostí 

bylo pro příznivce českého krasobruslení druhé místo Michala Březiny na mistrovství světa 

juniorů pro rok 2009 – bylo to vůbec poprvé, kdy český junior získal medaili na tomto 

šampionátu ISU.  (Česká republika čekala na medaili z mistrovství světa juniorů 31 let – roku 

1978 získala stříbro sportovní dvojice Jana Blahová – Luděk Feňo). Hodně nadějí vkládal 

ČKS do Tomáše Vernera a mohli jsme se radovat i z jeho úspěchů – dvě medailová umístění 

na soutěžích seniorské GP, postup do finále této soutěže a dosažené čtvrté místo potvrdily, že 

Tomáš Verner patří do absolutní světové krasobruslařské špičky. Po jeho medailích ze dvou 

předcházejících ME jsme byli sice asi poněkud zklamáni z letošního šestého místa, ale čtvrté 

místo na MS, díky kterému může ČKS nominovat, pokud bude tato nominace potvrzena 

Českým olympijským výborem, na OH ve Vancouveru dva naše zástupce, určitě potěšilo 

všechny příznivce českého krasobruslení.  S velkou radostí můžeme hledět na současné 

světové pořadí ISU – k datu 30.5. 2009 je Tomáš Verner na prvním místě, Michal Březina je 

dvanáctý, těší i 26. místo tanečního páru Lucie Myslivečková – Matěj Novák (tento taneční 

pár se umístil na výborném 8. místě na MSJ 2009 a při své premiéře na seniorském MS získal 

21. místo). Všichni tito reprezentanti jsou Mezinárodní bruslařskou unií nominováni na dvě 

soutěže ISU GP v následující sezóně, což je obrovským úspěchem! ISU sestavuje žebříček, do 

kterého zahrnuje výsledky ze šampionátů ISU 2009 (především MS 2009) a soutěží seniorské 

a juniorské Grand Prix 2008. Česká republika skončila v tomto pořadí na vynikajícím 

devátém místě se ziskem 2728 bodů a nechala za sebou takové silné státy, jako je Ukrajina, 

Finsko, Velká Británie nebo Švýcarsko. A ve výčtu úspěchů českého krasobruslení v minulé 

sezóně mohu pokračovat – Petr Coufal skončil při své vůbec první účasti na MSJ na 

výborném dvacátém místě a byl vůbec nejmladší ze všech finalistů, juniorská sportovní 

dvojice Alexandra Herbríková – Lukáš Ovčáček získala na stejném šampionátu 17. místo 

v kategorii sportovních dvojic. Úspěchem bylo i čtrnácté místo Nelly Simaové na ME (je 

škoda, že tato závodnice nezopakovala svůj výkon v krátkém programu na MS, kde se jí 

nepodařilo postoupit do finálových volných jízd). Úspěšné bylo vystoupení juniorského 



tanečního páru Gabriela Kubová – Petr Seknička na devátém zimním Olympijském festivalu 

evropské mládeže v polském Cieszyně, kde získal tento taneční pár pro Českou republiku 

bronzovou medaili, odměnou pro ně bylo i to, že Gabriela Kubová se stala při slavnostním 

zakončení festivalu vlajkonoškou české výpravy. Zkušenosti na mezinárodních soutěžích 

získávala juniorka Kristina Kostková, v kategorii juniorů se série soutěží zúčastňovali vedle

již dříve zmíněných, Petr Bidař, Patrik Timčák, Jiří Vašíček a Marco Zakouřil, v úspěšných 

vystoupeních pokračoval juniorský taneční pár Karolína Procházková – Michal Češka. 

Velkým příslibem do budoucnosti jsou výborné výkony závodnic z kategorie žaček na 

mistrovství republiky v Brně. Při výčtu pozitiv nechci zapomenout ani na seniorský taneční 

pár Kamila Hájková – David Vincour, který získal 17. místo na ME a na skupiny 

synchronizovaného bruslení, kdy juniorská skupina Daisies získala 15. místo na juniorském a 

skupina Olympia 14. místo na seniorském MS. Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem 

trenérům, nejen trenérům výše uvedených závodníků a závodnic,  za jejich úsilí a popřát jim i 

jejich svěřencům co nejvíce úspěchů v následující sezóně.

 Získané úspěchy na vrcholných soutěžích ISU nezůstaly nepovšimnuty Českým 

olympijským výborem, z jehož prostředků obdržel ČKS dotace ve výši 928 000 korun. ČOV 

přislíbil ČKS, že udělá v rámci svých možností vše pro to, aby se olympijských her ve 

Vancouveru mohli zúčastnit všichni čeští krasobruslaři, kteří splní požadavky dané kvótou 

ISU.

Na tomto místě je velice důležité zmínit se o velice pozitivním 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. 

Předsedkyně TMK  na jednání deklarovala vůli ČKS pokračovat v koncepci ve směru, který 

byl nastoupen – tedy v návaznosti na programy MŠMT v případě PRTM a SCM, pokračovat 

ve vzájemné spolupráci mezi všemi složkami a v přesném dodržování nastavených pravidel 

spolupráce. 

P ČKS rozhodně nemůže soustředit svou pozornost pouze na závodníky s nejvyšší 

výkonností. V minulé sezóně se rozvíjel projekt Bruslička, který vznikl z iniciativy klubu TJ 

Dvůr Králové nad Labem.  V rámci tohoto projektu byla pořádána série soutěží pro závodníky 

s nižší výkonností. O tomto projektu se z hlediska sportovní úrovně vyjadřují někteří 

s despektem, je do něj však v dnešní době zařazeno 40 klubů ČKS, což je počet, který je 

rozhodně významný. V průběhu sezóny se předsedkyně ČKS dvakrát sešla se členy výboru 

projektu, podílela se na systematických úpravách náplní jeho soutěžních programů. Na návrh 

předsedkyně ČKS bude v příští sezóně zkušebně zavedena v rámci projektu Bruslička další 



kategorie tzv. interpretačního bruslení, ve které budou moci společně soutěžit bruslaři a 

bruslařky různých věkových kategorií. Na webových stránkách ČKS je uveden odkaz na 

projekt Bruslička, kde je možno se detailněji seznámit se vším, o čem jsem právě hovořila. 

V této souvislosti považuji za důležité informovat valnou hromadu o tom, že se bude 

v průběhu příští sezóny připravovat na návrh předsedkyně TMK změna struktury pohárových 

soutěží. Návrh předpokládá, že by došlo k dělení na tři výkonnostní pásma. Do toho 

nejnižšího by byly zařazeny soutěže prozatímního projektu Bruslička, ale i soutěže kategorie 

dospělých, které jsou ve světě stále oblíbenější a mají již své mezinárodní soutěže uvedené v 

kalendáři ISU. I na jednání s kluby zapojenými do projektu Bruslička byl potvrzen zvyšující 

se zájem o bruslení dospělých. P ČKS cítí potřebu určité změny systému soutěží, nechce však 

tento proces uspěchat a v blížící se olympijské sezóně by rozhodně nebylo nejvhodnější 

provádět jakékoliv podstatné změny. O průběhu případné restrukturalizace budou kluby 

rozhodně  informovány a budou vyzvány k tvůrčí spolupráci.

Ve své zprávě nemohu zapomenout na činnost, kvůli které se většina našich krasobruslařů 

tomuto sportu věnuje – na domácí soutěže. Jménem svým i jménem celého předsednictva 

Českého krasobruslařského svazu děkuji pořadatelům z klubu HC Oceláři Třinec, oddíl 

krasobruslení, kteří uspořádali v prosinci na skutečně výborné úrovni Mezinárodní mistrovství

České republiky. Skvělá organizace a atmosféra soutěže byla vysoce ceněna i předsedy 

krasobruslařských svazů Polska a Slovenska, pochvaly zněly i z úst britské sportovní dvojice, 

která jako host rozšířila počet zúčastněných zemí na čtyři. Děkuji i organizačnímu výboru 

klubu FSC Technika Brno za výborně uspořádané mistrovství republiky juniorských a 

žákovských kategorií, dík a uznání patří i pořadatelům všech pohárových soutěží, stejně jako 

pořadatelům testů výkonnosti. I v minulé sezóně se ČKS mohl pochlubit tím, v naší republice 

byly pořádány soutěže, které se objevily na kalendáři ISU – mám na mysli soutěž juniorské 

Grand Prix v Ostravě, tradiční Memoriál Pavla Romana v Olomouci a soutěž Prague Cup. 

Děkuji samozřejmě pořadatelům i těchto soutěží, které byly tradičně velice kladně hodnoceny 

všemi účastníky.

Rozhodně můžeme vyjádřit spokojenost s vedením webových stránek našeho svazu, za 

což děkuji generálnímu sekretářovi svazu. Jsou na nich uvedeny všechny aktuální a důležité 

informace – výsledky a termíny domácích i zahraničních soutěží; dokumenty a pokyny 

vydávané Českým krasobruslařským svazem a Mezinárodní bruslařskou unií; informace o

testech, školeních, seminářích i zkouškách; najdete v nich i informace ze zasedání P ČKS. Je 



důležité, aby přestavitelé všech klubů pravidelně webové stránky ČKS a odkazy na nich 

uvedené sledovali.

Další část mé zprávy bude věnována činnosti jednotlivých komisí v minulém období.

Komise budou, tak jako v loňském roce, uvedeny v abecedním pořadí, ekonomka svazu 

vystoupí v samostatném bodu programu.

Komise rozhodčích pořádala na začátku září 2008 seminář v Hradci Králové, na kterém 

byli zároveň školeni rozhodčí i trenéři. Na svých jednáních komise řešila nominace 

rozhodčích na mistrovství republiky a mezinárodní soutěže včetně šampionátů ISU. Na 

prosincovém jednání P ČKS předseda komise rozhodčích, ing. František Baudyš, oznámil, že 

ze své funkce odstupuje. Na základě Stanov ČKS byla jako předsedkyně komise rozhodčích 

kooptována předsednictvem ČKS JUDr. Jitka Krčmářová. Komise v čele s novou předsedkyní 

nominovala mezinárodní rozhodčí na povinné semináře, připravuje ve s polupráci s trenérsko-

metodickou komisí školení rozhodčích, trenérů a členů technický sborů na sezónu 2009 –

2010, které se uskuteční 5.9.2009 v Hradci Králové.

Sportovně-technická komise se sešla celkem na třech jednáních v plné účasti, problémy a 

úkoly byly dále řešeny telefonicky nebo elektronickou poštou. Byl zaveden ISU SH 

v kategorii nejmladšího žactva (pro nějž dodaly podklady TMK a předsedkyně svazu), došlo 

k úpravě pravidel a směrnic, komise schvalovala a evidovala přestupy a hostování, zajišťovala

a kontrolovala legislativu nově vzniklých klubů, průběžně zveřejňovala kalendář soutěží a 

žebříček pohárových soutěží, technicky zabezpečovala soutěže v ISU SH, je odpovědná za 

výběrové řízení na pořádání mistrovství České republiky a na základě daných kritérií 

rozhoduje o pořadatelství pohárových soutěží.

Trenérsko-metodická komise kromě již výše zmíněných aktivit vypracovala novou 

koncepci SCM a stanovila výkonnostní kritéria pro vstup a setrvání v SCM, došlo ke 

standardizace kooperace SCM a VSC, byl zorganizován tréninkový kemp členů PRTM 

v Praze pod vedením A. Königa. Byla zveřejněna pravidla pro nominaci na mezinárodní 

soutěže a došlo k úpravě pravidel pro získání trenérské licence C. Závodníci a trenéři se 

zúčastňovali seminářů ISU.

Předsedkyni ČKS podléhá úsek technických sborů sólových kategorií a kategorie 

sportovních dvojic. V minulém období byly proškoleny a testováním prošly nové adeptky na 

funkci technických specialistů a asistentů technických specialistů sólových kategorií. Téměř 

katastrofální situace je však v kategorii sportovních dvojic a tanců na ledě, ve kterých 

v podstatě není možno sestavit technické sbory na pohárové soutěže. Členy technických sborů 



na jednotlivé pohárové soutěže navrhovala v sezóně 2008-09 předsedkyně svazu a 

schvalovalo P ČKS, tato praxe zůstane zachována i v příští sezóně, čímž chce P ČKS usnadnit 

práci pořadatelům pohárových soutěží.

Závěr letošní zprávy o činnosti P ČKS od minulé valné hromady bude stejný jako 

v minulém roce. I letos chci poděkovat všem svým kolegům z P ČKS a generálnímu sekretáři 

za práci, kterou během minulých dvanácti měsíců vykonali, děkuji i paní Zdeňce Havlové za 

pečlivé plnění jejích pracovních úkolů. I letos vyjadřuji dík předsedovi revizní komise P ČKS, 

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

Přeji této valné hromadě úspěšné a konstruktivní jednání a pevně věřím, že budou učiněna 

a přijata taková rozhodnutí, která budou ku prospěchu českého krasobruslení. Příští sezóna je 

olympijská a rozhodně bychom se všichni měli snažit o to, aby v olympijské sezóně bylo 

krasobruslení co nejúspěšnější. 

30.5. 2009

PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.

předsedkyně ČKS


