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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu  

konaného dne 13.5. 2011 v Praze 

 

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

Předseda STK oznámil, ţe člen STK, Ivan Smolík, připravuje „manuál pro pořadatele 

pohárových soutěţí“, který předloţí STK nejpozději 31. 7. 2011. Předseda STK tento 

manuál následně postoupí P ČKS k projednání na zasedání při prověrkách výkonnosti 

2011. 

 

2. Příprava valné hromady ČKS 

P ČKS prodiskutovalo své návrhy na sloţení komisí a pracovního předsednictva VH a 

zprávu předsedkyně i zprávu ekonomky svazu. P ČKS dále projednalo přípravu průběhu 

valné hromady. 

 

3. Informace z komisí 

Předsedkyně ČKS 

a/ Předsedkyně ČKS seznámila P ČKS s jednáním, které měla se členy ČKS V. 

Mojţíšovou,  Z. Dušátkem a R. Hauzerem dne 30.4. 2011 v Hradci Králové. Z tohoto 

jednání byl pořízen následující zápis: 

Zdeněk Dušátko, Věra Mojţíšová a Roman Hauzer vyjádřili:  

1) nespokojenost s tím, ţe P ČKS nevydalo směrnici, která by klubům přikázala, 

ţe startovné spojené s účastí na soutěţích je nutno zaslat na účet pořádajícího 

klubu nejpozději 1 týden před soutěţí 

2) nespokojenost s prací a jednáním komise rozhodčích 

    a) na semináři rozhodčích v Hradci Králové v září 2010 nebyla připravena 

prezentace způsobu rozhodování v OBO systému, rozhodčím nebyly 

rozeslány pokyny týkající se sráţek (k rozeslání došlo po urgencích aţ 

téměř v polovině sezóny) 

b) komise rozhodčích se ve svých zápisech zmiňuje o nekompetentnosti 

rozhodčích při některých soutěţích, aniţ by kontaktovala vrchní rozhodčí 

uvedených soutěţí 

c) komise rozhodčích se chystá zrušit systém sráţek platných při soutěţích 

v OBO systému, ačkoliv se systém sráţek osvědčil 

d) komise rozhodčích se chystá zavést na seminářích pro rozhodčí povinné 

zkušební testy, coţ odporuje pravidlům ČKS (pravidla hovoří pouze o 

povinnosti rozhodčích zúčastnit se minimálně jednou za dva roky 

semináře) 

3) nespokojenost s tím, ţe TMK lépe nepropracovala náplně programů 

jednotlivých kategorií soutěţí v systému OBO (došlo víceméně k okopírování 

náplní platných pro projekt Bruslička) a nereaguje na podněty JUDr. 

Koblasové 

 4) návrhy: Během seminářů rozhodčích by měl být poskytnut rozhodčím, kteří 

mají největší zkušenosti s rozhodováním v OBO systému, prostor pro 

diskusi a návrhy. Není moţné, aby komise rozhodčích, jejíţ členové 

se nezúčastňují soutěţí rozhodovaných OBO systémem, rozhodovala 

direktivně „od stolu“. Diskuse během seminářů rozhodčích o 

skutečně problematice rozhodování na soutěţích ČKS by byly 

mnohem přínosnější neţ zavádění zkoušek rozhodčích na konci 

semináře. 
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KR, TMK a STK by se měly věnovat společně zpracování systému 

pravidel, náplní a hodnocení soutěţí tzv. OBO systému.  

 

   b/ Předsedkyně ČKS informovala o průběhu VH ČSTV. 

 

Ekonomka  
a/ Ekonomka předloţila aktualizovaný návrh rozpočtu na rok 2011 (aktualizace příjmů 

z programů MŠMT, ČOV a z vlastní činnosti ČSTV a aktualizace čerpání nákladů 

od posledního jednání P ČKS). Tento rozpočet bude předloţen ke schválení VH.  

b/ P ČKS schválilo účetní směrnice předloţené ekonomkou. 

 

KR 

a/ KR připravila testy pro rozhodčí ČKS. 

b/ Seminář rozhodčích je předběţně plánován na sobotu 10. 9. 2011 (Praha, Strahov) 

 

 

STK 

a/ P ČKS schvaluje přijetí klubu Krasobruslařského klubu Poděbrady. Všechny 

náleţitosti pro vstup byly splněny.  

b/  P ČKS schvaluje návrh STK na pořadatele mistrovských soutěţí: 

Mezinárodní M ČR v krasobruslení seniorských a  párových kategorií,  16. - 17. 12. 

2011: Ostrava (zájem o pořadatelství projevily kluby BK LR Cosmetic Ostrava a BK 

České Budějovice; členové STK hlasováním zvolili Ostravu) 

M ČR juniorů, P ČR seniorů, M ČR SSB, 4. – 05.2.2012: KK Pardubice 

    M ČR ţactva, ml. ţactva a nejml ţactva, 10. – 11.3.2012: FSC Brno 

c/  P ČKS schvaluje návrh STK na pořadatele testů výkonnosti v sezóně 2011/2012 (o 

pořadatelství rozhodl los):  

24. – 25. 09. 2011  HC Litvínov 

01. – 02. 10. 2011  FSC Kopřivnice 

07. – 08. 01. 2012  KK Orlová 

07. – 08. 01. 2012  USK Praha, oddíl krasobruslení 

24. – 25. 03. 2012  TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 

31.03. – 01.04. 2012  VSK Technika Brno. 

d/ P ČKS schvaluje přestupy a hostování, které jsou přílohou zápisu z jednání. 

e/ Předseda STK seznámil P ČKS s finančními nabídkami společnosti KUMI, které jsou 

spojeny s internetovým přenosem soutěţí a které budou prezentovány na VH. P ČKS 

je bere na vědomí.  

f/ P ČKS souhlasí s návrhem STK na zrušení kategorií Poháru C, začleněním kategorií 

ADULT 6 – 15 do poháru B a ustanovením nové kategorie 16+ tzv. Interpretačního 

bruslení, která by neměla ţádnou náplň programu, resp. náplň: „ukaţ, co umíš“. 

g/ STK doporučuje, aby technický panel byl zahrnut do systému školení a ověřování 

kvalifikace stejným způsobem jako rozhodčí. P ČKS souhlasí s reakcí předsedkyně 

ČKS na tento poţadavek – STK musí nejprve začlenit sekci technických specialistů 

a kontrolorů do systému, struktury a Pravidel ČKS.  

 

TMK 
a/ P ČKS schvaluje pozvánku na prověrky výkonnosti 2011, nominační kritéria na 

soutěţe juniorské Grand Prix a seniorské mezinárodní soutěţe, nominační kritéria na 

šampionáty ISU, podmínky pro hrazení účasti na šampionátech ISU a motivační 
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příspěvky pro prověrky výkonnosti. P ČKS ukládá generálnímu sekretářovi, aby 

výše zmíněné dokumenty zveřejnil na stránkách ČKS. 

b/  P ČKS souhlasí s přidělením finančních prostředků členům SCM podle návrhu, který 

předloţila předsedkyně TMK.  

  P ČKS souhlasí s návrhem TMK vyřadit z SCM k 1.7. 2011 J. Vašíčka a M. Dvořáka 

z důvodu překročení věkové hranice pro sólové kategorie juniorů. 

  Předsedkyně TMK předloţila návrh směrnice pro čerpání prostředků z SCM. P ČKS 

ukládá K. Kamberské a T. Zoubkové, aby tuto směrnici dopracovaly. 

c/ P ČKS rozhodlo, ţe obsadí všechna místa přidělená ISU v kategorii juniorů, juniorek 

a tanečních párů juniorů. Účast juniora v soutěţi J GP v Austrálii (zájem projevil M. 

Zakouřil) je podmíněna splněním kritérií při prověrkách výkonnosti 2011. Úhrada 

nákladů spojených s účastí na J GP v Austrálii bude moţná pouze do 

výše částky přidělené nominovanému sportovci v jeho reprezentační smlouvě 

pro sezónu 2011/2012, tedy dle stejných pravidel, jako je tomu u soutěţí 

JGP pořádaných v Evropě. Do termínu konání prověrek dojde pouze k formálnímu 

přihlášení sportovce a jeho trenéra bez vzniku jakýchkoliv závazků pro ČKS.  

      V případě sportovních dvojic (dvě místa na všech J GP, které obsahují soutěţe 

kategorie SD) ukládá P ČKS generálnímu sekretářovi, aby zjistil u zodpovědných 

trenérů SD, kterých soutěţí se chtějí juniorské SD zúčastnit. 

Vzhledem k omezenému počtu kvótních míst v jednotlivých soutěţích juniorské 

Grand Prix 2011/2012 (dále „JGP“) pro kategorii juniorů a kategorii taneční páry 

junioři, rozhodlo P ČKS, ţe mistři ČR v těchto kategoriích pro rok 2011 (Petr 

Coufal - junioři, Karolína Procházková / Michal Češka – TP junioři) budou 

nominováni na dvě soutěţe JGP, a to v případě, ţe splní při prověrkách výkonnosti 

2011 základní nominační poţadavky.   

Ostatní sportovci v kategorii juniorů, kteří také splní základní nominační poţadavky, 

budou nejprve nominováni na jednu soutěţ JGP. Pokud i po přidělení všech míst 

ještě budou zbývat neobsazená místa na poslední JGP v Tallinnu, příp. předposlední 

JGP v Miláně, budou k účasti nominováni sportovci, kteří na předchozí soutěţi JGP 

dosáhnou nejvyššího součtu bodů za předvedené prvky v krátkém programu a volné 

jízdě (tedy součet TES KP + TES VJ). Pokud budou mít dva sportovci stejný součet 

bodů, rozhodne o přidělení místa celkový vyšší bodový zisk v soutěţi.    

V kategorii juniorek se o moţnost nominace na soutěţe JGP uchází více sportovkyň, 

neţ je kvóta účastnických míst přidělených ČKS. V případě, ţe základní nominační 

poţadavky splní více sportovkyň, rozhodne o přidělení míst v soutěţích JGP P ČKS 

na základě výsledků při MR 2011 (v pořadí juniorky, ţačky), výkonů při prověrkách 

výkonnosti a s ohledem na doporučení TMK. 

V kategorii taneční páry junioři se o moţnost nominace na zbývající místa v 

soutěţích JGP, která neobsadí mistři ČR pro rok 2011 (Procházková - Češka), uchází 

více tanečních párů, neţ je kvóta účastnických míst přidělených ČKS. V případě, ţe 

základní nominační poţadavky splní více párů, rozhodne o přidělení míst 

v soutěţích JGP P ČKS na základě výsledků při MR 2011, výkonů při prověrkách 

výkonnosti a s ohledem na doporučení TMK. 

        d/ P ČKS souhlasilo s návrhem předsedkyně TMK na nominaci Kamily Hájkové do 

funkce “Mladého ambasadora” výpravy ČR pro YOG 2012 v Innsbrucku na základě 

výzvy Českého olympijského výboru a podmínek jím stanovených.  

e/ Na základě úspěšně absolvovaného praktického proškolení při testech výkonnosti v 

Mladé Boleslavi se novými komisařkami testů výkonnosti staly P. Lehká, M. 

Škorničková. P ČKS souhlasí s nominací Hany Charyparová jako nové komisařky 
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testů výkonnosti. K jejímu zapsání na seznam komisařů ČKS dojde po absolvování 

praktického proškolení při podzimních TV.  

  f) Seminář pro trenéry a technické specialisty bude v neděli 11. 9. 2011 v Praze. 

g) TMK jedná s FTVS v Praze a FSP v Brně o podmínkách uspořádání školení trenérů 

II třídy, licence B ve školním roce 2011/2012 nebo 2012/2013.  

 

4. Různé 

a/ P ČKS vzalo na vědomí informaci generálního sekretáře týkající se zařazení Michala 

Březiny, Tomáše Vernera, Pavla Kašky, Kláry Kadlecové, Petra Bidaře, Lucie 

Myslivečkové a Matěje Nováka na tzv. antidopingové seznamy.   

b/ P ČKS souhlasí s podáním ţádosti o dotaci pro nákup nového hardwaru ISU SH v rámci 

programu MŠMT „strojní investice“ pro rok 2012. Ţádost připraví E.Milčinský a GS. 

c/ P ČKS souhlasí s podporou a podáním ţádosti o dotaci z Investičního programu MŠMT pro 

rok 2012 na rekonstrukci a opravu provozní budovy Krasohaly ve vlastnictví TJ Stadion 

Brno. 

 

 

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze dne 25. 6. 2011 od 9.30 hodin. 

 

 

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová 
 

 

 


