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Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období

Vážení sportovní přátelé.

Uplynul poslední rok činnosti současného předsednictva Českého krasobruslařského 

svazu a já, jako předsedkyně svazu, předstupuji před valnou hromadu zástupců 

krasobruslařských klubů, abych jí přednesla zprávu o činnosti předsednictva za uplynulý rok.

V této organizačně náročné sezóně se P ČKS se sešlo na 7 jednáních. Nižší počet jednání 

znamenal snížení nákladů na činnost P ČKS, neznamenal ale to, že by členové P ČKS omezili 

svou činnost. Řada záležitostí mezi uvedenými jednáními byla řešena elektronickou cestou. 

Předsedkyně svazu zpracovala a na  webových stránkách ČKS zveřejnila všechny podstatné 

informace ze všech jednání.

Právě končící sezóna byla sezónou olympijskou, pro seniorské reprezentanty byla 

vyvrcholením čtyřletého přípravného cyklu. Největší naděje na úspěchy na mezinárodním poli 

jsme vkládali do seniorské kategorie mužů. Do začátku sezóny vstoupili Tomáš Verner i 

Michal Březina ve velkém stylu, o čemž svědčí zisk medailových umístění na soutěžích série 

Grand Prix a účast Tomáše Vernera e finále této série. Michalu Březinovi unikla účast ve 

finále o jediné místo. Výkonnost Michala Březiny měla stoupající trend, o čemž svědčí jeho 

výborné umístění na ME (4. místo) a OH (10. místo) a vynikající umístění na MS (4. místo). 

Po loňském výborném závěru sezóny očekávala česká sportovní veřejnost medaile od Tomáše 

Vernera. I když se tato očekávání ne zcela naplnila, máme i díky Tomášovi dva zástupce mezi 

nejlepšími deseti krasobruslaři Evropy, poprvé v historii dosáhlo české krasobruslení dvou 

finálových umístění na olympijských hrách. 

Velice slibně začala sezóna pro taneční pár Lucie Myslivečková – Matěj Novák. Tento 

taneční pár vybojoval v kvalifikační soutěži pro Českou republiku možnost nominovat jeden 

taneční pár na olympijské hry, Lucie s Matějem byli pozváni na dvě soutěže seniorské GP. 

Zranění partnerky těsně před mistrovstvím republiky však narušilo sportovní přípravu tohoto 

páru, který se nemohl zúčastnit nejdůležitější domácí soutěže a nestihl se dostatečně připravit 

na ME, případně OH. Finálovým umístěním na MS  však pár dokázal, že je perspektivní pro 

následující olympijský cyklus. České krasobruslení může těšit, že má dva seniorské taneční 

páry na vysoké úrovni – Kamile Hájkové a Davidu Vincourovi jen těsně uniklo finálové 

umístění na ME (v letošní sezóně ISU drasticky snížila počet tanečních párů postupujících do 

závěrečného finále), Kamila s Davidem se dokázali vyrovnat i s atmosférou OH, na kterých 
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nás důstojně reprezentovali.  A ve výčtu úspěchů českého krasobruslení v minulé sezóně 

mohu pokračovat – Petr Bidař dosáhl při své vůbec první účasti na MSJ dvou finálových 

umístění – se svou partnerkou Klárou Kadlecovou získali po společném tréninku trvajícím 

pouze 10 měsíců vynikající 14. místo v kategorii sportovních dvojic, Petr se navíc, jako jediný 

účastník MSJ, probojoval do finále i v soutěži mužů. Účast ve dvou kategoriích na 

šampionátu ISU je záležitostí v krasobruslení skutečně výjimečnou. Úspěchem je i 14. místo, 

které získal na MSJ nově vzniklý tanečního páru Gabriela Kubová –Dmitrij Kiselev (tato 

soutěž pro ně byla vůbec prvním mezinárodním vystoupením). Finálového umístění dosáhl na 

MSJ i Petr Coufal, o jediné místo uniklo finále Kristině Kostkové, před branami finále zůstal 

druhý juniorský taneční pár, Karolína Procházková – Michal Češka. V kategorii juniorů 

nesmím zapomenout na jména účastníků soutěží mezinárodní série JGP - Jiřího Vašíčka, 

Marca Zakouřila a Barbory Švédové. Velkým příslibem do budoucnosti jsou výborné výkony 

našich žaček a žáků na domácích i mezinárodních soutěžích nejmladších kategorií. 

Zklamáním pro nás v letošním roce byly výkony seniorek – mistryni republiky, Martině 

Boček, se nepodařilo postoupit do finále ani na ME, ani na MS. NeLLu Simaovou sice P ČKS 

nominovalo proti doporučení TMK na olympijskou kvalifikační soutěž, ani její nejlepší výkon 

sezóny však nestačil na vybojování nominace. Vzhledem k výkonům, které předváděly 

seniorky na domácích soutěžích i mistrovství republiky (neplnění nominačních kritérií 

deklarovaných na začátku sezóny při prověrkách výkonnosti), nedoporučilo P ČKS na návrh 

TMK Českému olympijskému výboru nominaci na české reprezentantky na OH, i když se 

Česká republika posunula z místa druhé náhradnice na OH na místo kvalifikované (dvě 

členské federace se rozhodly nenominovat své závodnice z důvodu jejich nedostatečné 

výkonnosti). Toto rozhodnutí se ukázalo jako prozíravé, protože pro postup do finále na ZOH 

bylo potřeba získat v krátkém programu více než 49 bodů, k čemuž se žádná ze současných 

českých seniorek nedokázala v sezóně ani přiblížit. Zvyšující se výkonnost prokazují naše 

týmy synchronizovaného bruslení - juniorská skupina Kometa  získala 13. místo na 

juniorském a skupina Olympia 13. místo na seniorském MS, mezinárodních soutěží se 

zúčastňovaly i další skupiny SB. 

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. 

Na tomto místě musím zdůraznit velice pozitivním hodnocení práce představitelů ČKS ze 

strany ČOV a MŠMT. Na všech oponentních řízeních, která v minulém období proběhla, byla 
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s respektem hodnocena připravenost všech projektů a koncepcí, ČOV ocenil přístup ČKS 

k nominaci na olympijské hry ve Vancouveru.  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. Tento trend už přináší své výsledky – zástupci 

Českého olympijského výboru i MŠMT pozitivně hodnotí práci ČKS nejen verbálně – došlo 

k podstatnému zvýšení finančních dotací přidělených Českým olympijským výborem a 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (tato skutečnost je detailněji prezentována ve 

zprávě ekonomky svazu). Děkuji na tomto místě vedoucím sportovních center mládeže a 

vedoucí Vysokoškolského centra za jejich práci pro české krasobruslení.  Chci poděkovat  

všem trenérům pracujícím 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 rozvoji projektu Bruslička, zvýšil se 

počet klubů, které se do něj zapojily, v jeho rámci byla zkušebně zavedena kategorie tzv. 

interpretačního bruslení, ve které společně soutěžili bruslaři a bruslařky různých věkových 

kategorií. V právě končící sezóně se zvýšil se i počet tzv. nepohárových soutěží. P ČKS už na 

loňské valné hromadě deklarovalo, že soutěže všech výkonnostních úrovní, jichž se zúčastňují 

členové registrovaní v ČKS, by měly mít jakýsi jednotný systém a pevně daná pravidla. Na 

dubnovém semináři předsedů klubů ČKS byl již prezentován návrh změny struktury 

pohárových soutěží. Do tohoto návrhu byly zapracovány připomínky zaslané jednotlivými 

kluby s jeho finální podobou budete seznámeni ve zprávách předsedkyně TMK a předsedy 

STK. 

V okamžiku zmínky o domácích soutěžích chci poděkovat pořadatelům všech 

mistrovských, pohárových i nepohárových soutěží, pořadatelům testů výkonnosti i 

pořadatelům všech exhibičních vystoupením a dalších akcí spojených s krasobruslením. Dík 

patří i pořadatelům mezinárodních soutěží, které byly tradičně velice kladně hodnoceny všemi 

účastníky.

P ČKS si velice dobře uvědomuje, jak finančně náročné je pro kluby pořádání soutěží. 

V této souvislosti musím zmínit dotaz (který je spíše jakýmsi podnětem) ing. Dušátka. Tento 

dotaz byl zveřejněn i na webových stránkách, ing. Dušátko žádá o zvýšení odměn pro 

rozhodčí.  Vzhledem k tomu, že předsedkyně svazu byla telefonicky kontaktována několika 

rozhodčími, kteří se od požadavku ing. Dušátka distancují, a vzhledem k tomu, že by onen 

návrh neúměrně zvýšil finanční nároky na pořadatele, rozhodlo se P ČKS zatím odměny pro 

rozhodčí neměnit.
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Ve věci financí musím, bohužel již klasicky, konstatovat, že dotace od ISU  a Sazky byly 

opět poníženy. 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. Výsledkem nejrůznějších úsporných 

opatření je vynikající hospodářský výsledek ČKS v minulém období, kdy je vykázán zdaleka 

nejnižší schodek v historii. I díky diplomatickým jednáním se podařilo maximálně využít 

vzdělávacích seminářů, které sponzorovala ISU. S potěšením mohu konstatovat, že 

sponzorovaného semináře v Berlíně se mohlo zúčastnit našich pět mezinárodních rozhodčích 

a dvě trenérky, 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 opět pozitivně hodnotila 

výkony dvou mladých sportovních dvojic, které byly na seminář svazem vyslány.

Další část zprávy o činnosti  bude věnována činnosti jednotlivých komisí v minulém 

období.

 Předsedkyně svazu řídla všechna jednání předsednictva, zastupovala ČKS na valných 

hromadách ČSTV. V případě potřeby zadávala úkoly předsedům a předsedkyním jednotlivých 

komisí, koordinovala jejich činnost a osobně zasahovala svými podněty. V rámci mezinárodní 

„diplomatické“ reprezentace ČKS se předsedkyni po celkem složitých jednáních podařilo 

přesvědčit představitele Ruské krasobruslařské federace k tomu, aby vydali souhlas 

s uvolněním  Dmitrije Kiseleva pro potřeby české reprezentace. Předsedkyně svazu úspěšně 

vypracovala společně s generálním sekretářem žádost o přidělení dotace 25,000 CHF z tzv. 

Development programu, tato dotace byla využita na pořádání mezinárodní soutěže Memoriál 

Pavla Romana. Předsedkyni ČKS byla navíc zodpovědná za úsek technických sborů sólových 

kategorií a kategorie sportovních dvojic. V minulém období byli proškoleni a testováním 

prošli další zájemci o vykonávání funkce technických specialistů a asistentů technických 

specialistů sólových kategorií. Předsedkyně svazu navrhovala členy technických sborů na 

jednotlivé pohárové soutěže, tyto návrhy podléhaly schválení ze strany  P ČKS. 

Diplomatickým úspěchem českého krasobruslení a oceněním práce předsedkyně svazu je 

rozhodně i fakt, že Věra Tauchmanová byla oslovena výkonným výborem ISU se žádostí o 

práci v ověřovací komisi na blížícím se kongresu ISU.

Komise rozhodčích pořádala na začátku září 2009 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 a 
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olympijských her. Komise nominovala mezinárodní rozhodčí na povinné semináře. 

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

úkoly byly dále řešeny telefonicky nebo elektronickou poštou. Byla schvalována evidence 

přestupů a hostování, předsednictvu byly předkládány přihlášky o členství nových klubů 

v ČKS. Průběžně byl zveřejňován kalendář soutěží a žebříček Poháru ČKS. STK provádí 

výběrové řízení na pořádání MČR. Na základě diskuse a došlých připomínek po semináři 

předsedů dne 17.4.2010 připravuje STK změny v systému pohárových soutěží.

Trenérsko-metodická komise se v minulém období sešla celkem čtyřikrát. Předsedkyně 

TMK musí s politováním konstatovat, že práce členky komise odpovědné za tance na ledě 

nebyla uspokojivá a poněkud problematická se v celém období ukázala spolupráce s úsekem 

SSB. V rámci rozdělování přidělených finančních  prostředků došlo k výraznější diferenciaci 

mezi jednotlivými členy SCM, tento trend by měl být zachován i pro další období. Oba 

vedoucí středisek jsou povinni vést docházku členů střediska na tréninky (tato povinnost však 

není vždy přesně plněna). Za účelem podpory párových disciplín byl dále zaveden statut 

sparingpartnera – pokud jeden ze členů SCM se věnuje párové disciplíně a předvede se 

s partnerem na předem určené akci (prověrky výkonnosti, MČR apod.), má možnost účasti na 

trénincích  SCM nebo VSC (tuto účast si však sparingpartner finančně hradí sám). Došlo 

k dohodě s vedoucí VSC o vzájemné spolupráci v rámci programů financovaných MŠMT a 

ve spolupráci s vedoucími SCM a PRTM byl vypracován systém možnosti přístupu na 

tréninkovou plochu VSC závodníkům zařazeným do programů MŠMT. Závodníci si tyto 

tréninky hradí, na proplacení mohou využít prostředky, které mají přiděleny. Bohužel nebyla 

nalezena možnost, jak více motivovat trenéry ke vzdělávání se. Všichni členové školicího a 

zkoušejícího týmu byli překvapeni základními neznalostmi uchazečů o zisk trenérské třídy.  

Byla obnovena akreditace ČKS pro školení trenérů druhé a první třídy. Dále byla 

přepracována pravidla týkající se vzdělávání trenérů, tato část pravidel však nemůže být 

přesto považována za vyhovující současnému stavu a situaci.   V oblasti testů výkonnosti byla 

upravena pravidla týkající se komisařů tak, aby byla zachována co největší objektivita 

(omezený počet předsedů hodnotících komisí), byly zavedeny testy pro SSB.

Závěr letošní zprávy o činnosti P ČKS v období od minulé valné hromady se bude stejný 

jako v minulých letech. I letos chci poděkovat všem svým kolegům z P ČKS a generálnímu 

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

P ČKS.

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.


