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Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období

Vážení sportovní přátelé.

Uplynul rok od minulé valné hromady Českého krasobruslařského svazu a já, jako 

předsedkyně svazu, předstupuji před valnou hromadu zástupců krasobruslařských klubů, 

abych přednesla zprávu o činnosti předsednictva ČKS za uplynulý rok.

V uvedeném období se P ČKS sešlo na 9 jednáních. Řadu záležitostí mezi uvedenými 

jednáními bylo nutno řešit telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty. Na základě 

jednání P ČKS a zápisů z těchto jednání předsedkyně svazu zpracovala a shrnula všechny 

podstatné informace, které pak byly po jednotlivých zasedáních zveřejněny na  webových 

stránkách ČKS. Byla podstatně zkrácena doba mezi zasedáními P ČKS a zveřejňováním 

informací o nich na webových stránkách svazu, což byl úkol zadaný minulou valnou 

hromadou.

Jednotlivé sporty jsou hodnoceny veřejností především podle výsledků dosažených 

v nejvyšších mezinárodních soutěžích. Jsme jistě všichni rádi, že české krasobruslení se mělo 

v právě skončené sezóně čím pochlubit, největší chloubou jsou stále naši reprezentanti 

v kategorii mužů. Tomáš Verner se díky medailovým umístěním na dvou soutěžích Grand 

Prix (jeho první místo na GP v Moskvě bylo vůbec prvním vítězstvím českého krasobruslaře 

na soutěži GP) probojoval do finále této série, svou dobrou formu potvrdil bronzovou medailí 

na mistrovství Evropy v Bernu. Únava na konci sezóny, která byla pro krasobruslaře delší o 

jeden měsíc (nemožnost zorganizovat MS v Tokiu kvůli následkům zemětřesení a tsunami a 

z toho pramenící přesun a časový odsun mistrovství do Moskvy), byly příčinou Tomášova 

„až“ 12. místa na tomto šampionátu. Sezónu naopak dokončil ve velkém stylu Michal Březina 

– po několikaměsíční pauze způsobené zdravotními problémy na začátku sezóny vybojoval  na 

ME 8. místo, na mistrovství světa pak předvedl jako první český krasobruslař v historii ve 

volné jízdě dva různé čtverné skoky a skončil na vynikajícím čtvrtém místě a posunul se ve 

světovém pořadí na 6. místo (Tomáš Verner je momentálně devátý na tomto žebříčku). 

Výkony obou zmíněných krasobruslařů na šampionátech dávají českému krasobruslení právo 

vyslat v příští sezóně na ME poprvé v historii 3 krasobruslaře, na MS budou moci startovat 2 

krasobruslaři přímo ve finále (tedy bez nutnosti absolvovat kvalifikační volnou jízdu). 

V mužském krasobruslení  nezklamal svým výkonem na světové univerziádě ani Pavel Kaška.
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Z krasobruslařů mladší generace nás potěšil svým vítězstvím a výkonem na Evropském 

festivalu mládeže Petr Coufal, který se pak následně probojoval do finále juniorského 

mistrovství světa, na soutěžích JGP nezklamali ani další – Miloslav Dvořák, Nicolas Hejzlar, 

Tomáš Kupka a Marco Zakouřil. Parádní kategorií bylo v právě končící sezóně i párové 

bruslení – Klára Kadlecová a Petr Bidař potěšili svými výsledky a výkony již na soutěžích 

JGP, na základě kterých dostali pozvání na jednu soutěž seniorské GP, na svém prvním 

seniorském mistrovství Evropy získala tato věkově juniorská sportovní dvojice vynikající 7. 

místo, k němuž přidala skvělé 8. místo na MSJ a stejně  skvělé patnácté místo na MS. U této 

sportovní dvojice je skutečně nutno ocenit výkony během celé výjimečně dlouhé soutěžní 

sezóny, která pro ně začala na konci srpna a skončila až v květnu. Doufáme, že se tito 

krasobruslaři neztratí ani v příští sezóně a těšíme se i na výkony naší druhé reprezentační 

dvojice, Alexandra Herbríková – Alexandr Zabojev.  První polovina sezóny byla úspěšná i 

pro taneční pár Lucie Myslivečková – Matěj Novák, který měl právo zúčastnit se dvou soutěží 

seniorské GP a na ME vybojoval 10. místo, zklamáním pak potom bylo to, že se tento pár 

neprobojoval na MS do finálových volných tanců a skončil na 22. místě. Pro taneční páry to 

byla vůbec poněkud smolná sezóna – mám na mysli ne zcela vydařený výkon na první soutěži 

juniorské GP v případě tanečního páru Gabriela Kubová – Dmitrij Kiselev, nenastoupení do 

soutěže na MSJ v případě tanečního páru Karolína Procházková – Michal Češka, které bylo 

způsobeno tím, že aerolinie doručily tomuto páru brusle až po skončení soutěžních krátkých 

tanců. Doufáme, že příští sezóna bude pro naše tance na ledě úspěšnější a na mezinárodních 

soutěžích se začnou se prosazovat i další juniorské páry. 13. místo skupiny 

synchronizovaného bruslení Olympia na mistrovství světa je zlepšením loňského umístění, 

tento tým úspěšně reprezentoval na dalších mezinárodních soutěžích, juniorská skupina se 

z důvodu onemocnění členek skupiny nemohla svého mistrovství zúčastnit a omluvila se 

skutečně na poslední chvíli. Největší bolestí českého krasobruslení zůstává kategorie žen –

seniorské mistryni republiky, Martině Boček, se nepodařilo probojovat do finálové soutěže na 

ME, svými výkony nepřesvědčily na soutěžích J GP ani juniorky. Nezbývá než věřit, že 

v budoucí sezóně se podaří lépe prosadit na mezinárodních soutěžích i našim 

krasobruslařkám.

Úspěšné výsledky na mezinárodních i domácích soutěžích jsou i výsledkem práce trenérů. 

Právě proto chci poděkovat vedoucím sportovních center mládeže a vedoucí 

Vysokoškolského sportovního centra za jejich práci pro české krasobruslení a  všem trenérům 

pracujícím v rámci ČKS  za jejich úsilí a popřát jim i jejich svěřencům co nejvíce úspěchů 

v následujícím období.
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P ČKS rozhodně nemohlo a nechtělo soustředit svou pozornost pouze na závodníky 

s nejvyšší výkonností, kteří jsou nominováni na mezinárodní soutěže. Před minulou sezónou 

byl vypracován nový systém struktury pohárových soutěží – vedle soutěží Českého poháru 

byla zavedena další série soutěží Poháru ČKS, která vycházela z projektu Bruslička. 

Vzhledem k prostupnosti obou pohárových soutěží se podstatně zvýšil celkový počet 

závodníků a závodnic soutěžících v rámci nového systému, což je určitě pozitivem. Je však 

nutno přiznat, že tento nový systém s sebou přinesl řadu problémů, které je nutno řešit. Větší 

množství soutěží pořádaných v jeden den samozřejmě sníží počet účastníků jednotlivých 

soutěží, čímž se zvýší finanční náročnost pro pořadatele, navíc bylo pro pořadatele mnohdy 

obtížené získat dostatečný počet rozhodčích. Stále dochází k tomu, že přihlášení závodníci 

ruší svou účast skutečně v poslední chvíli, případně k soutěži nenastoupí bez jakékoliv 

omluvy.

V uplynulé sezóně se zvýšil počet mistrovských soutěží – jednak o přebor České 

republiky seniorek, jednak o mistrovství České republiky v kategoriích nejmladšího žactva. 

Vzhledem k nevyrovnanému celkovému počtu účastníků jednotlivých mistrovství a přeborů 

dojde v příští sezóně k jinému rozdělení kategorií soutěžících v rámci jednoho termínu.

V okamžiku zmínky o domácích soutěžích chci poděkovat za pořadatelům všech 

mistrovských soutěží (zvláštní poděkování patří klubu BK Příbram, který bylo ochoten 

zorganizovat mistrovství a přebor České republiky v synchronizovaném bruslení v okamžiku, 

kdy z finančních důvodů musela být zrušena tradiční mezinárodní soutěž Prague Cup, v rámci 

které bylo plánováno i domácí mistrovství), pořadatelům pohárových soutěží a testů 

výkonnosti i pořadatelům všech exhibičních vystoupením a dalších akcí spojených 

s krasobruslením. Velký dík patří i pořadatelům mezinárodních soutěží – jak soutěž juniorské 

Grand Prix v Ostravě, tak i Memoriál Pavla Romana v Olomouci byly tradičně velice kladně 

hodnoceny všemi účastníky.

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

období. 

Zprávu o hospodaření přednese v samostatném vystoupení ekonomka svazu, se 

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

korespondencí. V tomto okamžiku se omezím na konstatování, že dotace od ISU  byly opět 

poníženy a negativním faktorem je navíc i současný nevýhodný kurs amerického dolaru vůči 

kursu české koruny.
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Předsedkyně svazu řídla všechna jednání předsednictva, zastupovala ČKS na dubnové 

valné hromadě ČSTV. Na této valné hromadě se projevil jasný nesoulad v názorech 

jednotlivých komor ČSTV, jehož výsledkem bylo přijetí nulového řešení ve věci společnosti 

Sazka, která je v současné době v insolventním řízení a jejímž majoritním akcionářem ČSTV 

je. Předsedkyně ČKS byla navíc zodpovědná za úsek technických sborů sólových kategorií a 

kategorie sportovních dvojic, navrhovala členy technických sborů na jednotlivé pohárové 

soutěže, tyto návrhy podléhaly schválení ze strany  P ČKS. Vzhledem k celkovému dost 

vysokému počtu soutěží pořádaných v rámci ČKS je stále obtížnější nominovat na jednotlivé 

soutěže členy technických sborů (techničtí kontroloři a specialisté jsou zároveň rozhodčími 

a/nebo trenéry, takže v okamžiku termínové kolize více soutěží je téměř nemožné sbory 

sestavit) . Na žádost předsedkyně komise rozhodčích působí předsedkyně svazu i jako 

přednášející na seminářích a školeních rozhodčích, na žádost trenérsko-metodické komise pak 

jako přednášející a zkoušející v rámci školení a zkoušek trenérů.

Komise rozhodčích připravila pro minulou sezónu podklady pro hodnocení soutěží 

v systému OBO, na základě zkušeností z této sezóny dojde ke změnám v těchto instrukcích. 

Vzhledem ke stále nižšímu počtu aktivních rozhodčích proběhne dne 4.6. 2011 v Praze na 

Strahově školení rozhodčích, tradiční seminář pro rozhodčí je předběžně plánován na 10. 9. 

2011, uskuteční se v Praze. Komise rozhodčích rozhodla, že v rámci tohoto semináře se bude 

konat teoretické i praktické přezkoušení všech stávajících rozhodčích. Detailněji bude o této 

problematice informovat valnou hromadu předsedkyně komise rozhodčích v rámci bodu 

diskuse. N a návrh komise rozhodčích budou do směrnice pro pořádání soutěží mimo jiné

zapracováno to, že pořadatel soutěže je povinen oznámit ČKS (konkrétně generálnímu 

sekretářovi a předsedkyni KR) pět dní před vypršením termínu odeslání přihlášek jména

pozvaných rozhodčích. Tato informace bude zveřejněna na webových stránkách ČKS. 

Trenérsko-metodická komise se během uplynulého období sešla celkem čtyřikrát. Na 

základě změn v Zásadách programu II věnovanému sportovně talentované mládeži bylo 

umožněno pro lepší kontrolu finančních prostředků změnit strukturu sportovních center 

mládeže a zřídit pouze jedno SCM přímo pod ČKS se třemi detašovanými pracovišti v Praze, 

Brně a Ostravě. Vedoucím SCM byl jmenován Stanislav Žídek, který je zároveň i vedoucím 

střediska v Ostravě, vedoucím střediska v Brně Petr Starec a vedoucí pražského střediska

Barbora Kostková. I nadále bude dodržován systém rozdělení finančních prostředků mezi 

jednotlivé závodníky, částky jsou přidělovány na jednotlivá čtvrtletí podle aktuální 
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výkonnosti v daném období. Všichni vedoucí středisek povedou docházku členů střediska na 

tréninky. Přidělené prostředky budou závodníci přednostně čerpat na ledovou plochu a 

uhrazení práce trenérů, teprve následně případně na jiné výdaje přímo související s tréninkem

Nadále trvala a trvá dohoda s vedoucí Vysokoškolského sportovního centra, Vlastou 

Kopřivovou, o vzájemné spolupráci v rámci programů financovaných MŠMT. 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 v souvislosti se svým zařazením do 

SCM.

V oblasti vzdělávání trvá problém s motivací trenérů k dalšímu vzdělávání. Bylo proto 

rozhodnuto, že trenéři, kteří neplní ustanovení Pravidla 1.1.6. týkajícího se povinnosti 

zúčastnit se minimálně jednou za dva roky doškolovacího seminář pořádaného trenérsko-

metodickou komisí, budou upozorněni na toto neplnění, upozorněny budu i kluby, jejichž 

členy daní trenéři jsou. Seznam trenérů, kteří toto ustanovení neplní, bude vždy po semináři 

zveřejněn na webových stránkách ČKS. 

Komisi se podařilo vybudovat cyklus školení a zkoušek, který umožní absolventům začít 

novou sezónu již s platnou trenérskou kvalifikací. V současné době je projednávána

spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně ve věci školení trenérů II třídy, které by mělo 

proběhnout příští rok.

Ráda tlumočím poděkování, které předsedkyně trenérsko-metodické komise vyjadřuje 

všem členům této komise za spolupráci konstruktivní přístup. 

Sportovně-technická komise se sešla celkem na třech jednáních, mezi nimiž byly další 

problémy a úkoly řešeny telefonicky nebo elektronickou poštou. STK navrhla nový systém 

pohárových soutěží, do kterého byly začleněny soutěže dřívějšího samostatného projektu 

Bruslička, byly provedeny úpravy pravidel a směrnic. P ČKS konstatovalo, že systém 

pohárových soutěží ještě není zcela ideální a je nutno jej propracovat a dopracovat (včetně 

začlenění podnětů a návrhů přicházejících z jednotlivých klubů), při jednáních P ČKS byla 

zdůrazněna nutnost aktualizovat existující, případně vytvořit nové směrnice týkající se 

specifikované problematiky. STK v průběhu minulého období schvalovala evidenci přestupů 

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

soutěží a žebříček pohárových soutěží, vyhlašovala výběrové řízení spojená s pořádáním 

mistrovských soutěží.
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Na závěr své zprávy o činnosti P ČKS děkuji všem svým kolegům z P ČKS a generálnímu 

sekretářovi za práci, kterou během minulých dvanácti měsíců vykonali. Velké poděkování 

patří i pracovnicím sekretariátu - paní Zdeňce Havlové, která ukončila svůj pracovní poměr 

ke dni 31.1. 2011, a paní Marice Vondřejcové, která začala na sekretariátu ČKS pracovat od 

1.2. 2011 a po dobu téměř dvou měsíců plnila i některé úkoly generálního sekretáře, který byl 

v pracovní neschopnosti. I letos vyjadřuji dík předsedovi revizní komise P ČKS, Miroslavu

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. 


