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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 
konaného dne 25.6. 2011 v Praze

1. SCM, PRTM, sportovní talent
P ČKS odsouhlasilo rozdělení prostředků z programu II. MŠMT („Sportovně talentovaná 
mládež“).
P ČKS odsouhlasilo konečné znění smluv pro vedoucího SCM, pro vedoucí detašovaných 
pracovišť a pro členy SCM.
Vedoucí PRTM informoval o soustředění s A. Königem a změnách ve složení PRTM. P 
ČKS schvaluje složení PRTM od 1. 7. 2011.
P ČKS bere na vědomí složení VSC od 1. 7. 2011.

2. Školení a semináře
     Školení trenérů III třídy a zkoušky trenérů, Brno, květen 2011

Na školení trenérů III třídy se nedostavily bez omluvy D. Jankovičová, H. Nausová, H. 
Vaverková, D. Žbánková. V případě, že se výše zmíněné v budoucnu znovu přihlásí na 
školení trenérů III třídy, budou zařazeny pouze jako náhradnice a školení se budou moci 
zúčastnit pouze v případě volné kapacity.
Zkoušky trenérů III třídy dosud nezaplatila T. Světlíková. Do doby vyrovnání dluhu 
nebude T. Světlíkové vystaveno potvrzení o získání trenérské kvalifikace. (Na tuto situaci 
byli upozorněni všichni účastníci zkoušek, kteří se k přezkoušení dostavili bez 
předchozího uhrazení povinného poplatku.)

Školení rozhodčích III a II třídy sólových kategorií, sportovních dvojic a tanců na 
ledě, Praha, 4. 6. 2011
V testu uspělo 10 nových rozhodčích pro kategorie sóla a SD, z nichž 3 rozhodčí získali i 
kvalifikaci pro kategorii tanečních párů. Dva rozhodčí si zvýšili kvalifikace ze III na II 
třídu.

ISU seminář pro juniorské taneční páry v Rize
ČKS obdržel pozvání pro taneční pár Čejková/Sinicyn a jejich trenéra/trenérku k účasti na 
semináři o krátkém tanci, který se uskuteční při soutěži JGP v Rize od 28. do 31.8.2011. 
ISU uhradí pobytové náklady sportovců a trenéra/trenérky a dále příspěvek na cestu ve 
výši 150 švýc.franků na osobu. Rodiče sportovců souhlasí s doplatkem ceny letenek. P 
ČKS souhlasí s účastí páru bez úhrady nákladů ze strany ČKS. 

Seminář pro trenéry a technické specialisty, Praha, 3.9. 2011  
Seminář byl z důvodu termínové kolize vzniklé přednášejícím Z. Dušátkovi a V. 
Mojžíšové přesunut z původního termínu 11. 9. 2011. Pozvánka byla umístěna na webové 
stránky ČKS.

Seminář rozhodčích, Praha, 10. 9. 2011 
Pozvánka na tento povinný seminář pro rozhodčí je zveřejněna na webových stránkách 
ČKS.

Praktický seminář pro trenéry,  Roudnice nad Labem, 24. 9. 2011 
Předsedkyně TMK informovala o tom, že o seminář projevilo předběžný zájem 60 
trenérů. Celý seminář proběhne na ledě. Program semináře bude soustředěn především na 
přípravu sportovců pro plnění testů výkonnosti (s důrazem na testy č. 1 – 3), nácvik
základních bruslařských dovedností a nácvik tréninku piruet.
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3. Reprezentace
Ukončení činnosti sportovců, kteří byli zařazení v některé ze skupin reprezentace ČR 
Trenérka Konečná oznámila ukončení činnosti tanečního páru Melanie Altinakisová / 
Martin Hába. M.Altinakisová chce pokračovat v činnosti a hledá partnera. 
Matěj Novák oznámil e-mailovou korespondencí ukončení činnosti. Následně byl pozván 
na jednání P ČKS 25.6. 2011, kde definitivně ukončení činnosti potvrdil.
Lucie Myslivečková oznámila úmysl pokračovat ve sportovní činnosti a hledá partnera.
P ČKS rozhodlo, že v případě, že Lucie Myslivečková nalezne partnera a bude s ním 
startovat za ČR, bude se moci zúčastnit mezinárodní soutěže bez účasti na prověrkách 
výkonnosti 2011, aby pár mohl získat kvalifikační body (TES) potřebné pro případný start 
na šampionátech ISU. 
Matka Veroniky Paličkové oznámila ukončení krasobruslařské činnosti své dcery.

 Složení reprezentace ČR
P ČKS schvaluje níže uvedené složení reprezentace ČR (do data prověrek výkonnosti):
Skupina A: Michal Březina, Tomáš Verner
Skupina B: SD Klára Kadlecová / Petr Bidař
Skupina C: Petr Coufal, Pavel Kaška,  

TP Gabriela Kubová / Dmitry Kiselev 
TP Karolína Procházková / Michal Češka,

Kandidáti reprezentace: Martina Boček, Eliška Březinová, Kristina Kostková,
Miroslav Dvořák, Nicolas Hejzlar, Tomáš Kupka, 
Marco Zakouřil.
SD Alexandra Herbríková / Alexander Zaboev
TP Jana Čejková / Alexandr Sinicyn
TP Kateřina Koníčková / Matěj Lang 

4. Informace z komisí

Předsedkyně ČKS
a) Vzhledem k tomu, že se množí případy zveřejňovaní přeložených dokumentů na 

webových stránkách jednotlivých klubů (a dokumenty, jejichž překlad je financován 
z rozpočtu ČKS, jsou volně přístupné komukoliv, čemuž chtělo P ČKS zabránit), 
nebude ČKS již tyto dokumenty rozesílat na kluby, ale bude je zveřejňovat přímo na 
stránkách ČKS v sekci „Pravidla ISU“.

b) Povinnosti rozhodčích - překlad 
Na základě průběhu červnového školení rozhodčích a na základě žádostí jeho účastníků 
zpracuje a přeloží V. Tauchmanová části pravidel ISU týkající se povinností rozhodčích 
a pravidel jejich činnosti.

   c)   Náplně a hodnocení  programů žákovských kategorií v sezóně 2011/2012
P ČKS schvaluje změny v náplních a hodnoceních programů žákovských kategorií 
sólového a párového bruslení vycházející ze znění Communicationu 1649.  Dokument, 
který vypracovala V. Tauchmanová, je přílohou zápisu. P ČKS ukládá generálnímu 
sekretářovi, aby tento dokument zveřejnil na webových stránkách. 
P ČKS dále schvaluje to, že v kategorii synchronizovaného bruslení může být počet 
členů týmů 12 - 16 jak v kategorii žactva (náplň programů i hodnocení stejné jako u 
„ISU Advanced Novice“) tak i mladšího žactva (náplň programů i hodnocení stejné jako 
u „ISU Basic Novice A“).
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Ekonomka ČKS
a)  P ČKS projednalo návrh změn ekonomických směrnic. GS rozešle upravené směrnice 

členům P  ČKS k závěrečnému schválení per rollam. 
b) Ekonomka informovala P ČKS o předávání a stavu účetních dokladů spojených 

s činností detašovaných pracovišť SCM.

Komise rozhodčích
a) Předsedkyně KR připraví a zašle generálnímu sekretářovi do 15. 7. 2011 nominace 

rozhodčích na mezinárodní soutěže a soutěže JGP 2011 a předběžné nominace na 
soutěže GP. 

b) P ČKS souhlasí s tím, aby rozhodčí, techničtí specialisté a kontroloři, kteří v probíhající 
sezóně budou aktivně soutěžit mimo kategorie ISU (např. Adult, Non ISU, Pohár ČKS 
A, B, C atp.), mohli i nadále hodnotit soutěže, ale pouze v jiné disciplíně, než ve které 
sami soutěží.

STK
Předseda STK informoval P ČKS o tom, že při zasedání STK 6. 8. 2011 bude projednána 
problematická situace hodonínských klubů za přítomnosti zástupců obou klubů. Předvolání 
zástupcům klubů připraví předseda STK ve spolupráci s M. Vondřejcovou.

TMK
Prověrky výkonnosti 2011
P ČKS souhlasí s účastí nově vytvořené sportovní dvojice Eliška Lísková/Pavel Dorňák 
při prověrkách výkonnosti 2011 za dodržení obvyklých podmínek (uhrazení poplatku, 
odevzdání formuláře PPC a výsledků LPS testů). Na základě žádosti odpovědného trenéra 
L. Feňa souhlasí P ČKS i s udělením výjimky pro tento pár a s jeho startem v kategorii 
žactva v soutěžní sezóně 2011/2012.

5. Různé
a) P ČKS pověřuje T. Zoubkovou účastí na jednání iniciativy „Český sport 2011“ a 

pověřuje ji k podpisu žádosti o svolání VH ČSTV.

 b) Mezinárodní mistrovství ČR seniorů a tanečních párů pro rok 2012, Ostrava
Předseda OV, ing. Žídek, informoval o stavu příprav a nabídkách ubytování. 

 c) Mladý ambasador pro Zimní olympijské hry mládeže 2012 v Innsbrucku
V pátek 24.6. 2011 byla Kamila Hájková vybrána komisí aktivních sportovců ČOV do 
funkce “Mladého ambasadora” výpravy ČR pro Zimní olympijské hry mládeže 2012 v 
Innsbrucku. P ČKS Kamile blahopřeje.

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze dne 19. 8. 2011 od 17:00 hodin.

podle zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová


