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Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za období 15. 5. 2011 do 18. 5. 2012

Vážení sportovní přátelé.

Jako předsedkyně Českého krasobruslařského svazu předstupuji před valnou hromadu 

zástupců krasobruslařských klubů, abych přednesla zprávu o činnosti předsednictva ČKS za 

období od minulé valné hromady.

V uvedeném období se předsednictvo ČKS sešlo na osmi jednáních. Řadu záležitostí mezi 

uvedenými jednáními bylo nutno řešit telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty.

Všechny podstatné informace z jednotlivých zasedání a jednání jsou zveřejněny na webových 

stránkách ČKS. Aktuálnost veškerých informací na webových stránkách svazu a způsob jejich 

prezentace byly oceněny i Národní knihovnou České republiky, která požádala představitele 

ČKS o souhlas s pravidelnou archivací informací uvedených na svazových webových 

stránkách. Informace o dění v českém krasobruslení se tak stanou součástí kulturního dědictví 

České republiky. 

Současná sportovní veřejnost již tak trochu očekává od reprezentantů českého 

krasobruslení mezinárodní úspěchy na vrcholných šampionátech Mezinárodní bruslařské unie. 

Můžeme mít radost, že i v uplynulé sezóně se české krasobruslení mělo čím pochlubit. Michal 

Březina získal právo zúčastnit se tří soutěží série Grand Prix. Vítězstvím v USA a 

medailovým umístěním ve Francii se kvalifikoval do finále této prestižní série. Ze zdravotních 

důvodů se musel Tomáš Verner omluvit ze startu na soutěži Grand Prix pořádané v Moskvě. 

Oba naši nejlepší krasobruslaři přijeli skvěle připraveni na mistrovství Evropy a na 

výsledkové listině se vůbec poprvé v historii evropského krasobruslení objevili dva čeští 

krasobruslaři mezi nejlepšími pěti krasobruslaři starého kontinentu. Tohoto mistrovství 

Evropy se na základě předchozích výborných výsledků mohli poprvé v historii zúčastnit tři 

čeští krasobruslaři, což je maximální počet, který může jedna země na šampionáty ISU 

nominovat (a právo vyslat na mistrovství Evropy tři krasobruslaře bude mít Česká republika i 

v následující sezóně). Tomu třetímu, Pavlu Kaškovi, se podařilo postoupit do finálových 

krátkých programů a celkově skončil na dvacátém pátém místě. Na pozdějším mistrovství 

světa předvedl Michal Březina nejlepší krátký program své sportovní soutěžní kariéry a získal 

malou stříbrnou medaili. Výkon ve volné jízdě sice na medaili nestačil, ale šesté místo mezi 

nejlepšími světovými krasobruslaři je jistě důvodem k blahopřání. Mezi nejlepší šestnáct 

účastníků mistrovství světa se zařadil i Tomáš Verner. Stálou vysokou výkonnost našich dvou 
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nejlepších krasobruslařů dokazuje i dlouhodobý žebříček tzv. světového pořadí. Na konci 

sezóny v něm patřila Michalu Březinovi třetí a Tomáši Vernerovi desátá příčka. Na začátku 

minulé sezóny jsme mohli mít radost i z umístění naší sportovní dvojice Klára Kadlecová /

Petr Bidař na soutěžích juniorské i seniorské série Grand Prix. V polovině sezóny však tento 

pár bohužel ukončil svou činnost. Věříme, že Petr Bidař bude pokračovat ve své úspěšné 

kariéře párového bruslaře se svou novou partnerkou. Při svém prvním startu na mistrovství 

Evropy příjemně překvapila nově vzniklá sportovní dvojice Alexandra Herbríková / Rudy 

Halmaert.  Po společném tréninku trvajícím pouhé tři měsíce se jim podařilo vybojovat 

třinácté místo na tomto šampionátu. Z mistrovství světa se musela tato sportovní dvojice 

omluvit z důvodu zranění. V kategorii tanečních párů se českým krasobruslařům nepodařilo 

zopakovat výsledky z předchozích sezón. Úspěšný taneční pár Lucie Myslivečková / Matěj 

Novák se před sezónou rozpadl. Gabriela Kubová a Dmitrij Kiselev se při svém prvním startu 

na mistrovství Evropy umístili na 18. místě, na mistrovství světa skončili těsně před branami 

finále. S novým partnerem, Neilem Brownem, se mistrovství Evropy zúčastnila i Lucie 

Myslivečková, tento nově vytvořený pár skončil na 19. místě. Mistrovství Evropy a světa se 

v seniorské kategorii žen poprvé zúčastnila Eliška Březinová. Nepodařilo se jí sice probojovat 

se do finále, ale především výkonem na mistrovství světa rozhodně nezklamala. Z juniorských 

reprezentantů prokázal svou stabilní výkonnost na soutěžích juniorské Grand Prix Petr 

Coufal, na mistrovství světa juniorů skončil tento závodník na sedmnáctém místě. Do 

finálových krátkých tanců se na juniorském mistrovství světa probojoval i taneční pár 

Karolína Procházková / Michal Češka, který skončil na celkovém dvacátém prvním místě. 

Můžeme mít radost z toho, že se po několikaleté neúčasti ve finále  mistrovství světa juniorek 

může Česká republika pochlubit finálovým umístěním. Hned při svém prvním startu na tomto 

mistrovství světa se z kvalifikace probojovala až do finálových volných jízd Alžběta Ukolová, 

což je v souvislosti s tím, že startovala první rok v juniorské kategorii, velkým příslibem pro 

budoucnost. Na mistrovství světa v synchronizovaném bruslení nás v předcházející sezóně 

reprezentovala skupina Orion, která skončila na 17. místě. Na zimních olympijských hrách 

mládeže v rakouském Innsbrucku Českou republiku reprezentoval juniorský taneční pár Jana 

Čejková / Alexander Sinicyn. Jeho výkon a umístění v první desítce je důvodem ke 

spokojenosti a příslibem pro budoucnost.

Výsledky na mezinárodních i domácích soutěžích jsou i výsledkem práce trenérů. Děkuji 

tímto všem trenérům výše uvedených reprezentantů, vedoucímu sportovního centra mládeže, 

inženýru Žídkovi, a vedoucí Vysokoškolského sportovního centra, Vlastě Kopřivové, za jejich 

práci pro české krasobruslení. Děkuji samozřejmě i všem dalším trenérům pracujícím v rámci 
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ČKS za jejich úsilí. Výkony těch nejlepších závodníků na mistrovství republiky juniorských a 

žákovských kategorií svědčí o tom, že systematická práce s mládeží v rámci středisek a 

projektů přináší výsledky. Všem trenérům i jejich svěřencům přeji  co nejvíce úspěchů  a 

sportovního i lidského štěstí v následujícím období.

I v minulé sezóně pokračoval v rámci ČKS systém nové struktury pohárových soutěží –

vedle soutěží Českého poháru probíhaly i soutěže Poháru ČKS. Na základě dvouletých 

zkušeností s Pohárem ČKS dojde od příští sezóny ke změnám v podmínkách účasti v této sérii

a k drobným úpravám v náplni programů některých kategorií. Cílem je zvýšení úrovně i 

atraktivnosti těchto soutěží. 

Spokojeni nemůžeme být s nižší účastí závodníků v soutěžích Českého poháru, pořadatelé 

se musí stále vyrovnávat s faktem, že přihlášení závodníci ruší svou účast těsně před 

předpokládaným startem nebo svou neúčast ani neomluví. 

Na tomto místě chci poděkovat pořadatelům mezinárodních, mistrovských i národních 

soutěží. Klub BK LR Cosmetic Ostrava potvrdil svou pověst vynikajícího organizátora 

krasobruslařských soutěží při pořádání mezinárodního mistrovství republiky, tradičně úspěšný

byl i mezinárodní Memoriál Pavla Romana v Olomouci. Klub KK Pardubice organizačně 

výborně zvládl pořádání mistrovské soutěže, v rámci které se uskutečnilo mistrovství 

republiky v sólových juniorských kategoriích, přebor České republiky seniorek a mistrovství 

republiky všech kategorií synchronizovaného bruslení.  Tradičně výbornou organizační práci 

odvedl i klub FSC Brno při organizování mistrovství republiky nejmladších věkových 

kategorií, tedy kategorií žactva, mladšího žactva a nejmladšího žactva. P ČKS si velice váží 

práce organizátorů všech soutěží a rozhodlo, že na základě možností, které nabízí nový 

systém financování sportu, finančně zohlední organizátory mezinárodních a mistrovských 

soutěží a soutěží Českého poháru.

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

období. 

Ekonomická činnost svazu není náplní  zprávy o činnosti předsednictva, ekonomka svazu 

vystoupí samostatně se svou zprávou o hospodaření ČKS a s návrhem nového rozpočtu.

Předsedkyně svazu řídila všechna jednání předsednictva, připravovala souhrnné zápisy 

z těchto jednání ke zveřejnění na webových stránkách svazu, byla zodpovědná za úsek 

technických sborů sólových kategorií a kategorie sportovních dvojic, v rámci jednání 

s vrcholnými představiteli Mezinárodní bruslařské unie (ISU) a s představiteli dalších 

členských svazů ISU reprezentovala ČKS na poli mezinárodní diplomacie svazu, zastupovala 
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ČKS na dubnové valné hromadě ČSTV (dalších dvou valných hromad se zúčastnil 

místopředseda svazu). V souvislosti se zmínkou o valných hromadách ČSTV je nutné se

zmínit i o novém způsob financování českého sportu, který  přinesl českému krasobruslení, 

především na základě jeho výsledků na vrcholných mezinárodních soutěžích, vyšší dotace než 

v předešlých letech. Způsob jejich rozdělení je založen i na přesných a přísných pravidlech 

určených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a budete s ním seznámeni v jednom 

z následujících vystoupení. 

Komise rozhodčích zorganizovala v předešlém období semináře pro rozhodčí všech 

kategorií, v rámci těchto seminářů došlo k přezkoušení rozhodčích a vypracování nových 

seznamů rozhodčích. V průběhu sezóny se prokázalo, že je nutno upravit seznam vrchních 

rozhodčích, což bude pro následující sezónu učiněno. Před sezónou byl navržen systém 

hodnocení soutěží v systému OBO, který se prokázal jako lépe fungující. Komise rozhodčích 

tento systém pro následující sezónu aktualizovala v souvislosti se změnami v náplních 

programů některých kategorií. Komise rozhodčích dále navrhla změny v odměňování 

rozhodčích, které budou platné od příští sezóny. Tento návrh souvisí se snahou odstranit dost 

značné finanční rozdíly mezi odměnami rozhodčích v soutěžích Českého poháru a odměnami 

vyplácenými rozhodčím v soutěžích Poháru ČKS. Na základě problémů spojených 

s přetrvávající absencí manuálu pro pořadatele soutěží vypracovala komise rozhodčích 

pokyny pro pořadatele soutěží, které budou zveřejněny před začátkem následující sezóny. 

Trenérsko-metodická komise se během uplynulého období sešla celkem třikrát. Nadále 

trvala a trvá dohoda s vedoucí Vysokoškolského sportovního centra, Vlastou Kopřivovou, o 

vzájemné spolupráci v rámci programů financovaných MŠMT, komise nadále trvá na 

dodržování pravidel čerpání finančních prostředků jednotlivými sportovci začleněnými do 

systému. TMK uspořádala jednak tradiční povinný seminář pro trenéry, dále první nepovinný 

vzdělávací seminář, kterého v Roudnici nad Labem zúčastnilo v září 53 trenérů. Další 

vzdělávací seminář proběhne 9.6.12 v Kravařích. Komise aktualizovala seznam trenérů, který 

je zveřejněn na webových stránkách svazu (včetně účasti uvedených trenérů na povinných 

seminářích v průběhu posledních dvou let). V květnu proběhlo v Praze školení trenérů pro 

získání licence C nebo licence asistenta trenéra. Zkoušky se uskuteční 26.8.2012 v Praze, 

uchazeči byli informováni o termínu i obsahu zkoušky. Podařilo se navázat úzkou spolupráci 

s FTVS UK a domluvit zahájení školení pro získání licence B. Školení bude zahájeno v září 

2012 (podmínkou realizace školení je minimální počet dvaceti účastníků) a bude zaměřeno i 

ve všeobecné části na krasobruslení. Trenérsko-metodická komise drobně upravila náplň testů 

výkonnosti, upravená verze je zveřejněna na webových stránkách svazu.
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Sportovně technická komise se v uplynulém období sešla celkem třikrát, docházelo 

k dalším telefonickým nebo elektronickým jednáním. V prosinci 2011 ukončila na vlastní 

žádost svou činnost v komisi JUDr. Jitka Mokrá.  Na zasedání předsednictva v únoru 2012 

byla schválena nová členka komise STK, Mgr. Blanka Říhová. Komise se zabývala 

schvalováním a evidencí přestupů a hostování, zajištěním a kontrolou legislativy nově 

vzniklých klubů, úpravou pravidel a směrnic. Průběžně zveřejňovala kalendáře soutěží a 

žebříčky pohárů, vyhlásila a vyhodnotila výběrové řízení na pořadatele mistrovských soutěží, 

průběžně pomáhala při řešení problémů pořadatelů spojených s organizací soutěží. 

Ráda tlumočím poděkování všech předsedů komisí vyjádřené členům jednotlivých komisí 

za jejich práci. Děkuji i já všem svým kolegům z předsednictva ČKS a generálnímu 

sekretářovi i pracovnici sekretariátu za jejich práci, kterou během minulého období vykonali. 

I letos vyjadřuji dík předsedovi revizní komise P ČKS, ing. Miroslavu Blaťákovi, za skutečně 

tvůrčí spolupráci a jeho aktivní účast na jednáních P ČKS.

Přeji této volební valné hromadě úspěšné a konstruktivní jednání a děkuji za pozornost.

PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.


