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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu
konaného dne 20. 4. 2013 v Praze

1. Systém soutěží ČKS v sezóně 2013-14 (k jednání přizván J. Sviatko)
P ČKS vyslechlo a projednalo návrhy na změny náplní programů v soutěžích Poháru 
ČKS a systému těchto soutěží, které předložila STK, a dále změny systému soutěží a 
především výpočet žebříčků soutěží Českého poháru (dále jen „ČP“), které vypracoval J. 
Sviatko.
Informace budou podány na valné hromadě ČKS.

2. ISU – semináře, žádost o pořadatelství ME, projekty ISU
a/ ISU seminář sportovních dvojic Berlín

Na základě žádosti trenérky L. Kratěnové byla k účasti na semináři (místo K. 
Beránkové) přihlášena (a ISU akceptována) trenérka B. Zbožínková, která se nově bude 
podílet na přípravě obou žákovských párů. 

b/ ISU semináře Frankfurt
P ČKS rozhodlo per rollam o nominaci A. Trnkové na ISU seminář technických 
specialistů tanců na ledě, který se uskuteční v červenci ve Frankfurtu a je nutný pro její 
re-certifikaci. 
Následně byla A. Trnková požádána o účast na prověrkách výkonnosti 2013 ve sboru 
komisařů pro soutěže tanečních párů. A. Trnková účast přislíbila.

c/ Žádost o přidělení pořadatelství ME 2016
Díky úsilí K. Kamberské (opakovaná jednání s předsedou ČOV J. Kejvalem, předsedou 
komise mezinárodních vztahů ČOV R. Kumpoštem a ředitelem ČT Sport J. 
Ponikelským) se podařilo získat souhlas ČT Sport s přijetím pozice tzv. Host 
Broadcastera ME 2016. 

       S. Žídek, K. Oubrecht a V. Tauchmanová zpracovali další nutné podklady nutné pro 
odeslání přihlášky, která byla v požadovaném termínu odeslána.
Předsedkyně ČKS děkuje všem, kteří se na vypracování žádosti podíleli. 

3. Zhodnocení sezóny 2012-13, úkoly a podněty vyplývající z tohoto hodnocení
a/ Databáze ČKS

P ČKS žádá uživatele registračního systému, aby informovali P ČKS, jak jim systém 
usnadnil práci, a dále, aby P ČKS informovali o všech chybějících modulech 
registračního systému (např. tiskové sestavy, sestavy na internetu, přímý export 
výsledků soutěží atp.).
P ČKS požaduje, aby součástí registračního systému (vytvořeného P. Silným) byla i 
databáze testů výkonnosti jednotlivých sportovců.
P ČKS žádá zpracovatele výsledků pohárových soutěží, aby v intencích jejich smluv 
dodali zpracování závěrečného přehledu pořadatelů sledovaných soutěží, včetně 
jednotlivých kategorií, za kalendářní rok.

b/ Soutěže ČKS a mezi-oddílové soutěže
Na základě zkušeností ze sezóny 2012/2013 P ČKS rozhodlo, že kategorie tzv. přípravek 
a jiné nezávodní kategorie mohou být od následující sezóny v rozpise soutěží zařazeny 
pouze před soutěžními kategoriemi ČKS nebo po nich.
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c/ Testy výkonnosti
K zajištění větší objektivity výsledků testů výkonnosti bude sekretariátem ČKS 
prováděna následná kontrola výpočtů výsledků testů. Výsledky zveřejněné na nástěnkách 
během konání testů výkonnosti jsou neoficiální! 

d/ Systém soutěží ČKS
Na základě zkušeností této sezóny budou na valné hromadě prezentovány návrhy změn 
systému soutěží ČKS.

e/ M ČR 2014
P ČKS souhlasí s návrhem TMK, aby byl termín mistrovství republiky seniorských a 
všech párových kategorií 21. a 22. prosince 2013. P ČKS pověřuje GS, aby začal jednat 
s ostatními zúčastněnými svazy o termínu a organizačních záležitostech M ČR.

P ČKS dále souhlasí s návrhem TMK, aby se M ČR sólových kategorií juniorů, přebor 
ČR seniorů a seniorek a M ČR v synchronizovaném bruslení uskutečnilo v termínu 8. a 9. 
února 2014, a dále s návrhem STK, aby se M ČR sólových kategorií žactva a mladšího 
žactva uskutečnilo 8. a 9. března 2014.

P ČKS souhlasí s vyhlášením výběrových řízení na výše zmíněné šampionáty. Dotace 
zůstanou stejné jako v roce 2013.

P ČKS souhlasí s návrhem předsedkyně ČKS, aby na M ČR sólových kategorií juniorů a 
přeboru ČR seniorů byly tréninky pouze před krátkými programy (netýká se kategorií 
SB!) a na M ČR žactva a mladšího žactva nebyly tréninky vůbec.

P ČKS souhlasí s připomínkou KR, že ve všech rozpisech mistrovských soutěží musí být 
striktně dodržována třicetiminutová pauza na oběd.

f/ Taneční pár Procházková / Češka
P ČKS bere na vědomí ukončení činnosti tanečního páru Karolína Procházková / Michal 
Češka. Oba sportovci chtějí pokračovat v soutěžní činnosti s jinými partnery a soutěžit za 
ČR. Pokud by sportovci chtěli reprezentovat jinou členskou federaci ISU, budou 
uplatněny sankce dle jejich reprezentačních smluv. 

4. Příprava valné hromady ČKS (18. 5. 2013)
P ČKS ukládá sekretariátu, aby rozeslal schválenou pozvánku na valnou hromadu ČKS 
poštou i e-mailem. Předsedové klubů budou vyzváni, aby do 10. května 2013 oznámili 
sekretariátu ČKS, na kterou e-mailovou adresu jim mají být zaslány podklady pro jednání 
VH. Hlasovací lístky budou zástupci klubu předány při prezentaci.

5. Informace z komisí

Předsedkyně ČKS
 a/ Zimní světová univerziáda, Trentino, 11. – 21. 12. 2013
    Z jednání, které se zástupci ČAUS absolvovali K. Kamberská a K. Oubrecht dne 16.4. 

vyplynulo, že ČAUS nebude financovat náklady na účast skupiny SB.
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Pro konečnou nominaci ČKS byly ČAUS schváleny tyto kvóty:
2 muži, 2 taneční páry, 2 trenéři, 1 rozhodčí pro sólo i tance na ledě.

b/ Specifikace činností členů STK
Předsedkyně STK sdělila, že rozdělení činností v rámci STK je následující: 
E. Milčinský – žebříčky soutěží v ISU SH, odpovědnost za HW a SW ISU SH;
R. Hauzer – žebříčky soutěží v OBO, schvaluje rozpisy a přiděluje IČS;
I. Smolík – přestupy a hostování;
B. Říhová – bude doplněno po zasedání STK dne 21. 4. 2013

 c/ Je třeba, aby s platností od sezóny 2013/2014 byly přesně určeny a zveřejněny termíny 
 uzávěrek přihlášek k organizování veškerých akcí (soutěží ČP i Poháru ČKS, testů 

      výkonnosti apod.) pořádaných v následující sezóně (2014/2015) v rámci ČKS.

 d/ Předsedkyně ČKS trvá na tom, aby byla informována o každé provedené aktualizaci 
softwaru ISU SH.

 e/ Žádost o projekt financovaný z Development programu ISU
    Maria McLean, která má zkušenosti s prací v mezinárodních týmech zaměřených na 

podporu rozvoje krasobruslení, oslovila ČKS v souvislosti s možnou žádostí o čtyřletý 
mezinárodní projekt financovaný z Development programu ISU. P ČKS schválilo per 
rollam to, aby předsedkyně ČKS oslovila dalších 9 členských federací ISU (Rakousko, 
Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko) 
s výzvou podat žádost o společný projekt. Jednání členských federací, které mají o účast 
v projektu zájem, proběhne v Ostravě dne 25. 5. 2013.

TMK
 a/ PRTM – soustředění v Kravařích

Součástí soustředění PRTM v Kravařích budou i tréninky kategorie sportovních dvojic. P 
ČKS souhlasí s doporučením TMK, aby zahraniční trenér – konzultant byl pouze trenér 
s nejvyšší kvalifikací.

 b/ Prověrky výkonnosti
TMK navrhuje, aby účast všech členů SCM a VSC byla s výjimkou M. Březiny povinná.
TMK navrhuje, aby se v pátek 23. srpna uskutečnily krátké programy sportovních dvojic a 
krátké programy žaček. Důvodem je předpokládané vysoké množství účastníků prověrek. 
TMK dále navrhuje, aby s ohledem na věk SD tato kategorie předvedla pouze KP, protože 
všichni členové párů budou zároveň startovat v sólových kategoriích.
P ČKS s výše zmíněnými návrhy TMK souhlasí.
P ČKS schvaluje návrh předsedkyně TMK na obsazení sboru komisařů:
TS sólo a SD: V. Tauchmanová, K. Kamberská, J. Krčmářová, M. Harant;
TS tance: J. Portová, A. Trnková, T. Kunya / T. Kika;
Rozhodčí: J. Portová, R. Kosina, V. Mojžíšová, V. Tauchmanová, J. Mokrá;
Obsluha TS: E. Milčinský.

 c/ Školení trenérů
i/ TMK uspořádá 14. – 16. 6. 2013 v Kravařích školení trenérů III třídy, licence C a 

asistentů trenéra. 
ii/ K datu konání jednání P ČKS se předběžně přihlásilo 19 zájemců o školení II třídy, 
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licence B. Předsedkyně TMK a GS momentálně dojednávají s FTVS UK finanční 
podmínky. 

KR
  a/ Pravidelný seminář pro rozhodčí, 7. – 8. 9. 2013 (Praha)

KR navrhuje uspořádat seminář rozhodčích a trenérů v jeden den, kdy by se některé 
přednášky překrývaly (ideálně v sobotu 7. 9. 2013). Vzhledem k testování rozhodčích by 
seminář rozhodčích navazoval na trenérský. Pouze pokud budou k dispozici odpovídající 
prostory pro společné přednášky.
V případě, že odpovídající prostory k dispozici nebudou, navrhuje KR samostatný 
seminář rozhodčích konaný v sobotu 7. 9. 2013. Součástí bude i testování rozhodčích.
V rámci semináře se bude konat přezkoušení rozhodčích (pravidelné přezkoušení 1x za 2 
roky).
Příprava testů: členky komise rozhodčích + předsedkyně ČKS.
Seznamy rozhodčích budou aktualizovány po semináři. Seznamy budou zveřejněny na 
webových stránkách ČKS.

b/ Školení pro nové rozhodčí III třídy + zvýšení kvalifikace 
KR navrhuje uspořádat školení pro nové rozhodčí III třídy a dále pro zájemce o zvýšení 
kvalifikace, a to v době konání prověrek výkonnosti ČKS, 24. 8. 2013 (Praha, ZS HASA).
V dopoledních hodinách by proběhla teoretická část (zajištění učebny v budově přilehlé 
školy); odpoledne praxe při volných jízdách.
Moderátorky budou z řad členek komise rozhodčích
Informace o školeních budou po projednání P ČKS zveřejněny na webových stránkách.

 c/ Seznamy rozhodčích a vrchních rozhodčích pro sezónu 2013 – 2014
Seznam rozhodčích na nadcházející sezónu bude aktualizován na základě semináře 
rozhodčích (září 2013).
KR zvolila pro uvedení na seznam vrchních rozhodčích pro sezónu 2013/14 následující 
kritéria:
1/ Rozhodčí min. I třídy s minimální praxí 3 roky
2/ Rozhodčí pro danou disciplinu nesmí být zároveň aktivní trenér v příslušné sezóně 
v dané disciplině (sólo, TP, SD či SB)

3/ Věkové omezení: rozhodčí nesmí v příslušné sezóně překročit věkovou hranici 70 let 
4/ Absolvování testu na minimálně 90%

 d/ KR apeluje na pořadatele soutěží, aby zasílali v souladu se svými povinnostmi včas 
seznamy rozhodčích, které jsou pak následně zveřejňovány na webových stránkách ČKS 
(tato povinnost platí pro všechny soutěže!). KR navrhuje za nesplnění této povinnosti 
udělení finanční sankce (v případě, že bude z rozpočtu ČKS udělena dotace) či sankci 
v podobě nepřidělení soutěže v následující sezóně.

e/ KR apeluje na STK, aby při schvalování rozpisu (především na M ČR) byla dodržována 
požadována třicetiminutová pauza na oběd.

Ekonomka
 a/ Návrh rozpočtu 2013

Ekonomka seznámila P ČKS s prvním návrhem rozpočtu ČKS pro rok 2013. Rozpočet je 
koncipován jako vyrovnaný. Informace o přidělených dotacích MŠMT nebudou známy 
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dříve než 30. dubna (pro programy I - reprezentace ČR a II - sportovní talent), případně 
20. května (pro program V - všeobecná sportovní činnost). Neúplná je také informace o 
dotacích poskytnutých ČOV a ISU. V rozpočtu jsou tedy zatím pouze předběžná data, 
která ekonomka a GS zaznamenali při semináři ekonomické komise ČOV, případně 
vycházejí ze skutečností minulých let.
P ČKS souhlasilo s návrhem ekonomky a GS, aby postup v rozdělení dotací dle programů 
II a V byl shodný s rokem 2012. 

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v Praze dne 17. 5. 2013 od 18:0 hodin.

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.


