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Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období

Vážení sportovní přátelé.

Jako předsedkyně Českého krasobruslařského svazu předstupuji před valnou hromadu 

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

období začínající loňskou valnou hromadou a končící včerejším dnem.

V uvedeném období se předsednictvo ČKS sešlo na sedmi jednáních, mezi nimi byly 

záležitosti řešeny telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty. Všechny podstatné 

informace a závěry z jednotlivých zasedání a jednání byly zveřejněny na webových stránkách 

ČKS. 

Činnost předsednictva i fungování svazu jsou spojeny s výsledky našich krasobruslařů a 

krasobruslařek na vrcholných mezinárodních soutěžích, ale i se soutěžemi a dalšími 

sportovními akcemi na národní úrovni. Zástupci českého mužského krasobruslení se k naší 

velké radosti opět úspěšně prosadili na nejprestižnějších mezinárodních soutěžích. Michal 

Březina vybojoval bronz na mistrovství Evropy, svým umístěním v první desítce na 

mistrovství světa vybojoval možnost účasti dvou našich mužů na příštím mistrovství světa a 

hlavně na Zimních olympijských hrách v Soči. Těsně za hranicí první desítky skončil na 

mistrovství Evropy Tomáš Verner, na mistrovství světa bylo umístění o deset míst horší. Do 

finálových volných jízd postoupil na mistrovství Evropy i náš třetí reprezentant, Pavel Kaška, 

onemocnění mu však zabránilo v tom, aby toto mistrovství dokončil. Právo zúčastnit se 

mistrovství Evropy i mistrovství světa si díky splnění předepsaných bodových kritérií 

vybojovali i Lucie Myslivečková a Neil Brown. Na mistrovství Evropy skončil tento taneční 

pár čtrnáctý, na mistrovství světa pak dvacátý první. Eliška Březinová splnila kritéria 

Mezinárodní bruslařské unie pro účast na mistrovství Evropy, na kterém obsadila třicáté 

místo. Více jsme očekávali od našich juniorských reprezentantů – Petru Coufalovi, Alžbětě

Ukolové ani tanečnímu páru Karolína Procházová / Michal Češka se na juniorském 

mistrovství světa nepodařilo postoupit do finále. Radostné není ani konstatování týkající se 

sportovních dvojic – v minulé sezóně neměla Česká republika žádnou seniorskou ani 

juniorskou sportovní dvojici. Potěšilo nás však čtvrté místo Jany Coufalové na Evropském 

olympijském festivalu mládeže v Rumunsku. Úspěšnější než v loňské sezóně byly na 

vrcholných soutěžích týmy synchronizovaného bruslení. Na mistrovství světa nás v právě 

končící sezóně reprezentovala skupina Olympia, která skončila na 15. místě, tým Kometa 
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skončil na juniorském mistrovství světa třináctý. Úspěšně se rozvíjí činnost v kategorii Adult, 

zástupci českého krasobruslení dosahují významných úspěchů i na vrcholných mezinárodních 

soutěžích této kategorie. Na tomto místě zmíním alespoň taneční pár Milana Pokorná / Jiří 

Pokorný.

Finanční náročnost krasobruslení je vysoká. Svazu jsou přidělovány finance především na 

základě výsledků dosažených na vrcholných šampionátech seniorských a juniorských 

kategorií, další dotace přicházejí od MŠMT na podporu rozvoje mládežnického sportu. P ČKS 

vytvořilo systém přidělování finančních prostředků s cílem ohodnotit a podpořit úspěšnou 

práci s mládeží a doufá, že na slibné výkony předváděné v žákovských kategoriích naváží 

úspěchy v kategorii juniorské a seniorské. Děkuji tímto všem trenérům působícím v ČKS za 

jejich nelehkou práci a přeji jim úspěchy a sílu i v následujícím období.

V rámci ČKS probíhaly soutěže v systému dvou typů pohárových soutěží – Českého 

poháru a Poháru ČKS. V soutěžích Poháru ČKS stále ještě přetrvávají problémy, v příští 

sezóně dojde k dalším úpravám v náplni programů některých kategorií.

Jménem P ČKS a jménem svým děkuji pořadatelům všech mezinárodních, mistrovských i 

národních soutěží. Úspěšně zorganizovaný byl opět mezinárodní Memoriál Pavla Romana 

v Olomouci. Klub BK Příbram organizačně výborně zvládl pořádání mistrovství republiky 

v sólových juniorských kategoriích, přeboru České republiky seniorských kategorií a 

mistrovství republiky všech kategorií synchronizovaného bruslení.  Výbornou organizační 

práci odvedl i klub BK České Budějovice při organizování mistrovství republiky nejmladších 

věkových kategorií. P ČKS děkuje všem organizátorům pohárových soutěží a testů 

výkonnosti. Finanční náročnost mistrovských soutěží a soutěží Českého poháru je vysoká, 

v rámci možností poskytovaných současným systémem financování sportu se P ČKS snaží

finančně zohlednit organizátory mezinárodních a mistrovských soutěží a soutěží Českého 

poháru. Systém přidělování prostředků klubům z dotací poskytovaných MŠMT se v loňském 

roce osvědčil, stejné principy budou použity i letos.

S potěšením mohu oznámit, že byla úspěšně vypracována žádost o pořádání soutěže ze 

série juniorské Grand Prix. Organizací byl pověřen BK LR Cosmetic Ostrava. Děkuji 

předsedovi organizačního výboru, ing. Stanislavu Žídkovi, a jeho týmu za již odvedenou práci 

při přípravě této významné mezinárodní sportovní akce, která se uskuteční v říjnu 2013. 

S radostí mohu oznámit i to, že na základě naší žádosti byla Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy přislíbena na pořádání juniorské GP finanční dotace.

Vzhledem k tomu, že náš svaz má renomé výborného organizátora mezinárodních soutěží, 

byla vypracována žádost o pořádání mistrovství Evropy 2016 v Ostravě. Děkuji všem, kteří se 
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na vypracování této žádosti a všech komplikovaných náležitostí s ní spojených podíleli. O 

pořadatelství rozhodne ISU Council na některém ze svých letošních zasedání.

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

období. 

Se zprávou o ekonomické  činnosti svazu vystoupí ekonomka svazu samostatně při 

prezentaci zprávy 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, finalizovala podobu 

pokynů pro organizátory a hlasatele soutěží. V rámci jednání s vrcholnými představiteli 

Mezinárodní bruslařské unie (za samostatnou zmínku stojí setkání v průběhu podzimního 

jednání ISU Councilu v Praze) a s představiteli dalších členských svazů ISU reprezentovala 

ČKS na poli mezinárodní diplomacie svazu, zastupovala ČKS na valné hromadě bývalého 

ČSTV, jehož název byl v průběhu dané valné hromady změněn na Českou unii sportu. 

Komise rozhodčích zasedala v uplynulém období dvakrát a průběžně během roku řešila 

nominace rozhodčích na domácí soutěže, mistrovství republiky a mezinárodní soutěže a další 

aktuální problematiku. V září 2012 proběhl tradiční seminář rozhodčích, který byl více 

zaměřen na soutěže v OBO systému hodnocení. Uspořádán byl i seminář pro rozhodčí a členy 

technických sborů synchronizovaného bruslení, uskutečnil se i seminář pro nové rozhodčí pro 

taneční páry při mezinárodní soutěži v Olomouci. Do praxe byl uveden nový systém 

odměňování rozhodčích pro soutěže v ISU systému hodnocení, komise spolupracovala na 

přípravě pokynů pro pořadatele. Na tomto místě seznámím valnou hromadu se semináři 

plánovanými na léto roku 2013. Jak již bylo zveřejněno na webových stránkách svazu, 24. 8. 

2013 bude pořádán seminář pro nové rozhodčí III třídy a seminář pro zvýšení kvalifikace, 

7. 9. 2013 se bude konat každoroční seminář pro rozhodčí, na kterém budou prezentovány 

případné úpravy a změny pravidel.

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. Přidělené prostředky sportovci přednostně čerpají na ledovou plochu a trenéra, 

teprve následně na případné jiné výdaje, které přímo souvisejí s tréninkem. Tyto jiné výdaje 

podléhají schválení vedoucího střediska a následně kontrole předsedkyně TMK a ekonomky 
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svazu. 9. 6. 2012 se uskutečnil v Kravařích druhý praktický nepovinný vzdělávací seminář, 

kterého se zúčastnilo se 31 trenérů z celé republiky a který byl zaměřen na testy výkonnosti a 

nácvik piruet. Povinný vzdělávací seminář se uskutečnil 7. 9. 2012. Na webových stránkách 

svazu komise zveřejnila aktualizovaný seznam trenérů s vyznačením účasti a neúčasti na 

seminářích za poslední dva roky. V tomto roce je přihlášeno na školení Licence C nebo 

Asistent trenéra, které se uskuteční  14. – 16. 6. 2013, 50 účastníků. Zkoušky se uskuteční 

25. 8. 2013 v Praze, uchazeči budou informováni o termínu i obsahu zkoušky. Po loňském 

navázání spolupráce s FTVS UK se zdá, že letos je přihlášen dostatečný počet zájemců o 

školení Licence B, které by mělo začít v září 2013, obecná část se bude konat na podzim 

2013, speciální na jaře 2014. Zájemcům již byly rozeslány závazné přihlášky, ve kterých jsou 

uvedeny všechny potřebné informace. Na září je plánován další z nepovinných praktických 

seminářů, který bude tentokrát zaměřený na kroky a skoky; detailní obsah, seznam 

přednášejících a přesné datum budou zveřejněny na webových stránkách ČKS. 

Nejobtížnější situace byla ve sportovně technické komisi. Po odstoupení jejího zvoleného 

předsedy byla jako její předsedkyně kooptována v červnu 2012 Věra Mojžíšová. 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. 

Na základě usnesení minulé valné hromady STK dopracovala znění Přestupního řádu. Dne 

15. 5. 2013 oznámila Věra Mojžíšová své rozhodnutí odstoupit z funkce předsedkyně této 

komise. Věře Mojžíšové děkuji za její práci ve funkci. Protože již byla vyčerpaná kvóta pro 

kooptaci předsedy / předsedkyně komise, bude ve shodě s jednacím řádem P ČKS pokračovat 

předsednictvo do příští volební hromady s nižším počtem členů. Členy P ČKS bylo 

předsedkyni svazu uloženo, aby na příštím zasedání P ČKS oznámila, kdo bude pověřen

řízením STK do příští valné hromady, která je volební.

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, ing. Karlu Oubrechtovi, i pracovnici sekretariátu, Marice Vondřejcové, 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.


