
P ČKS 28. 6. 2014 

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 28. 6. 2014 v Praze 

 

 

1. Odborné komise ČKS 

a/ P ČKS bere na vědomí složení odborných komisí předložených jejich předsedy a 

předsedkyněmi: 

 

     Komise rozhodčích: Markéta Horklová, předsedkyně  

                                    Jana Baudyšová, Martin Ošmera, Jarmila Portová, Renata Schejbalová 

 

     Sportovně technická komise: Jitka Mokrá, předsedkyně 

     Petr Bidař, Evžen Milčinský, Blanka Říhová, Juraj Sviatko  

 

     Trenérsko-metodická komise: Stanislav Žídek, předseda 

  Milan Harant, Eva Horklová, Kateřina Kamberská, Vlasta 

  Kopřivová, Věra Paulusová, Petr Starec    

 

    b/ Předsedkyně 

i/ Náplně programů 2014/2015 

Na žádost TMK a STK předsedkyně ČKS připraví náplně programů soutěží 

předváděných v ISU SH dle rozhodnutí kongresu ISU 2014 a dále náplně programů 

předváděných v OBO systému.  

 

ii/ Zpívaná hudba 

Vzhledem k tomu, že TMK a STK se nezabývaly změnami v pravidlech týkajícími 

se hudebního doprovodu, navrhuje předsedkyně to, aby mohly všechny kategorie 

soutěžící v rámci ČKS použít jako hudební doprovod ke svým soutěžním 

programům vokální hudbu. P ČKS s tímto návrhem souhlasí. 

 

iii/ Testy výkonnosti 

Předsedkyně žádá TMK, aby vypracovala detailnější požadavky na provedení 

prvku č. 5 v testu výkonnosti č. 1 (jízda vpřed ve dřepu na jedné noze). Tato 

specifikace je nutná pro trenéry, závodníky, ale i komisaře testů výkonnosti. 

 

iv/ Překlady 

 P ČKS souhlasí s návrhem předsedkyně STK a GS, aby pravidla a 

Communicationy ISU i nadále překládaly V. Tauchmanová (kategorie sólo a 

sportovní dvojice), K. Kamberská (tance) a J. Mokrá (synchronizované bruslení).  

 

        c/ STK 

   i/ Pravidla ČKS 

Úpravy pravidel (věková kritéria dle rozhodnutí kongresu ISU), kontaktní osoby, 

změna výpočtu žebříčku atp. budou publikovány ihned po jednání STK, které 

proběhne v sobotu 5. 7. 2014. 

 

        ii/ Kalendář soutěží 

 Memoriál Pavla Romana byl na žádost pořadatelek přesunut na termín 28. – 30. 11. 

2014.  
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STK vyzvala kluby, aby do 30. 6. 2014 zaslaly přihlášky na pořádání do soutěží 

Českého poháru a testů výkonnosti. Kalendář bude komisí projednán a výběrové 

řízení provedeno dne 5. 7. 2014. P ČKS bude materiál předložený komisí schvalovat  

per rollam. 

P ČKS pověřuje STK, aby vyhlásila výběrové řízení pro pořádání M ČR juniorů a 

juniorek, přebor ČR seniorů a seniorek a M ČR v tancích na ledě žactva a mladšího 

žactva 2015 pro termín 31. 1. – 1. 2. 2015. 

P ČKS pověřuje STK, aby vyhlásila výběrové řízení pro pořádání M ČR žactva, 

mladšího a nejmladšího žactva 2015 pro termín 7. – 8. 3. 2015. 

P ČKS pověřuje STK, aby v průběhu července vyhlásila výběrové řízení pro 

pořádání mezinárodního M ČR 2016 seniorů, seniorek, sportovních dvojic a 

tanečních párů pro termín 18. – 20. 12. 2015.  

 

    iii/ Přestupy a hostování SB 

Komise stanoví termín, do kterého musí skupiny SB ohlásit ČKS přestupy a hostování. 

 

 

       d/ TMK 

  i/ PRTM 

P ČKS schvaluje předložený seznam členů a kandidátů PRTM (platný od 1. 7. 2014): 

  Bělohradský Matyáš  SKK Karlovy Vary 

Cimlová Denisa  USK Praha 

Horňáková Edita  BK České Budějovice  SD 

Jakubka Radek  USK Praha 

  Kratěnová Natálie  TJ Stadion Brno 

  Kresničerová Andrea  BK Variace Liberec 

Motlochová Dominika KK Havířov 

Mrázek Daniel  KK Nymburk 

Ščerba Filip   ÚKK Ústí nad Labem 

Štěpánová Klára  FSC Kopřivnice 

  Štramberská Alžběta   HC PSG Zlín 

  

   

Kandidáti PRTM 

Buksa Lukáš   BK Uherský Brod 

  Musil Roman   TJ Slavoj Český Těšín 

  Štefanová Vanessa  KK Plzeň     SD 

   

 

S. Žídek informoval o zhodnocení soustředění v Kravařích (PRTM + sportovní dvojice). 

 

   ii/ SCM 

P ČKS souhlasí se zařazením R. Jakubky do SCM, DP Praha – od 1. 7. 2014 (sólová 

kategorie a kategorie SD). 

S. Žídek podal informace o soustředění SCM s R. Arutunyanem a T. Vernerem (před 

pořádáním květnového soustředění v rámci IDP Ostrava) a zároveň o plánu na 

podobné soustředění v roce 2015 s V. Kudrjavcevem. 

P ČKS schvaluje doporučení TMK - členové PRTM se mohou za úplatu zúčastňovat 

konzultačních tréninků v rámci SCM. 
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iii/ Systém vzdělávání ČKS 

P ČKS souhlasí s návrhem člena TMK, P. Starce, aby školení „lektorů bruslení“ bylo 

v kompetenci krajských komisí krasobruslení ČKS, a ukládá TMK, aby návrh 

podrobně zpracovala a začlenila do pravidel ČKS. 

 

TMK předkládá návrh, aby se ČKS vrátil k dřívější praxi, kdy se seniorským 

reprezentantům, účastníkům soutěží ME, MS, MSJ, ZOH a/nebo Univerziády 

udělovala trenérská licence C, trenér III třídy.  

P ČKS s návrhem souhlasí za předpokladu, že výše zmínění reprezentanti úspěšně 

absolvují vypsané zkoušky pro zisk licence C, a ukládá předsedovi TMK, aby upravil 

dokument „Zásady pro trenéry“. 

 

iv/ informace TMK 

- aktivní soutěžní činnost ukončil taneční pár Gabriela Kubové a Matěj Novák 

- nově vznikly taneční páry: 

Lucie Myslivečková a Pavel Kaška (senioři) 

Nicole Kuzmich a Alexander Sinicyn (junioři) 

- je připravována inovace Testů výkonnosti  

   

- složení reprezentačního týmu České republiky (do termínu prověrek výkonnosti 

v srpnu 2014) 

A:   Michal Březina 

B:   Eliška Březinová, Elizaveta Úkolová 

        Petr Coufal 

  Anna Dušková – Martin Bidař 

  Cortney Mansour – Michal Češka 

C:  Anna Dušková (kategorie sóla), Klára Světlíková,  

Petr Kotlařík, Tomáš Kupka, Jan Kurník 

Kateřina Koníčková – Matěj Lang 

Kandidáti reprezentace: Jana Coufalová, Aneta Janiczková 

 

  v/ Nominace na mezinárodní a ISU soutěže 

P ČKS souhlasí s tím, že v případě, kdy o účast na mez. soutěži projeví  zájem vyšší  

počet sportovců/párů, než je schopen pořadatel akceptovat, rozhodne o nominaci 

lepší umístění sportovce/páru na posledním M ČR (v pořadí kategorií senioři, 

junioři, žáci). 

 

  vi/ Clearance Certificate pro Nicole Kuzmich 

     P ČKS souhlasí se žádostí o Clearance Certificate ISU pro Nicole Kuzmich. 

 

      e/ Ekonomka 

  i/ Dotace MŠMT, ČOV 

P ČKS souhlasí s ustavením výběrové komise pro dodavatele H-ISU SH ve složení:  

T. Zoubková, J. Mokrá, E. Milčinský, M. Blaťák, K. Oubrecht. 

Termín pro odevzdání všech dokladů MŠMT je do konce srpna 2014. 

Ekonomka a GS již založili další účet u GE Money Bank, který je pro čerpání této 

dotace nutný. 

 

Ekonomka a GS seznámili P ČKS s filozofií ČOV při použití dotací z loterií.  
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  ii/ Rozpočet 2014 

Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání rozpočtu ČKS v roce 2014. 

 

  iii/ Nový občanský zákoník  

Ekonomka navrhuje, aby vznikla komise pro přípravu změny Stanov ČKS a 

souvisejících předpisů a řádů ČKS tak, aby se všechny tyto vnitřní předpisy ČKS 

dostaly do souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ). 

P ČKS s návrhem ekonomky souhlasí a bude se tímto zabývat na svém příštím jednání. 

P ČKS zároveň otevře komisi členům ČKS s právním vzděláním, kteří o práci projeví 

zájem. 

 

 

2. Informace z kongresu ISU 

Informace podali S. Žídek a K. Oubrecht. Při vlastním průběhu kongresu delegáti ČKS 

hlasovali dle instrukcí P ČKS. 

Proběhla jednání o pořadatelství ME 2017 a o pokračování projektu IDP v Ostravě. 

S P.Krickem byly řešeny technické detaily ohledně přenosů z JGP 2014, generální 

sekretář následně kontaktoval ČT Sport.  

Proběhlo jednání o MM ČR v Budapešti. Maďarská strana předloží během léta rozpočet. 

Do programu nebudou zahrnuty žákovské soutěže tanečních párů (nutno vyřešit jejich 

zařazení do soutěžního programu ostatních dalších dvou mistrovství České republiky).  

 

3. Mezinárodní akce - IDP, ISU JGP v Ostravě 

a/ IDP v Ostravě 

P ČKS bere na vědomí: 

- informaci člena organizační skupiny IDP Ostrava Žídka o celkovém stavu 

zajištěnosti 2. týdne projektu v měsíci srpnu (6. – 10. 8. 2014) 

- hodnotící zprávu zaslanou koordinátorkou akce určeným představitelům ISU 

- možnost doplnění projektu o zástupce maďarského svazu, v případě, že zašlou 

oficiální stanovisko do termínu 30. 6. 2014 (dohodnuto na schůzce v rámci 

kongresu ISU) 

 

Na návrh předsedkyně pověřuje P ČKS S. Žídka k tomu, aby z pozice předsedy TMK 

a vedoucího projektu koordinoval i trenéry ČKS zapojené v projektu. V případě 

nejasností budou trenéři ČKS kontaktovat S. Žídka, tito trenéři se budou řídit všemi 

pokyny vydanými předsedou TMK.  

 

 

b/ JGP 2014 Ostrava 

P ČKS bere na vědomí: 

- informaci předsedy OV JGP v Ostravě Žídka a GS o celkové připravenosti akce 

vč. reklamní kampaně, předběžném zajištění večeře činovníků 

- informaci GS a předsedy OV o jednání s P. Krickem na kongresu v Dublinu ve 

věci TV přenosu a stanovených podmínek 

- informaci o zpracování nezbytných písemných dokumentů (Rozpis, 1. Informace, 

přihláškové formuláře, doping, lékařské zabezpečení atp.) 

- spuštění webové stránky do termínu 4. 7. 2014 (www.skateostrava.eu/jgp2014) 

- další jednání OV JGP se uskuteční v Ostravě dne 23. 7. 2014 ve 14,00 hod. 

v tiskovém středisku ZS Ostrava-Poruba za účasti přizvaných vedoucích 

jednotlivých sekcí 

http://www.skateostrava.eu/jgp2014
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P ČKS souhlasí s návrhem S. Žídka, aby byl na soutěž JGP v Ostravě pozván ministr 

školství M. Chládek. 

 

4. Prověrky výkonnosti  

 Pozvánka je uveřejněna na webu ČKS. 

Nominační kritéria a bonusy zůstanou zachovány z roku 2013. 

Časový rozpis připraví předseda TMK a GS po uzavření přihlášek. 

Předvedené programy nebudou vyhodnocovány na závěr prověrek výkonnosti, ale na 

návrh TMK budou jednotlivých segmenty vyhodnocovány postupně po jejich skončení.  

P ČKS souhlasí s návrhem předsedkyně P ČKS - místo J. Mokré bude nominována jako 

rozhodčí (případně členka technického sboru) M. Lafantová (J. Mokrá omlouvá svou 

neúčast, M. Lafantová bude proškolena v rámci IDP).  

 

5. Semináře a školení trenérů a rozhodčích ČKS 

a/ Školení II. třídy, licence B 

Zkoušky proběhnou 14. 9. 2014. 

P ČKS schvaluje složení zkušební komise:  

K. Kamberská, M. Sedláčková, V.Tauchmanová. 

 

b/ Školení III. třídy, licence C 

P ČKS schvaluje složení zkušební komise:  

K. Kamberská, B. Kostková, M. Procházková, V. Tauchmanová. 

 

c/ Školení rozhodčích pro získání kvalifikace III. třídy a pro zvýšení kvalifikace 

Školení proběhne v sobotu 23. 8. 2014. 

Školení povedou R. Schejbalová a J. Portová. 

 

      d/ Společný seminář TMK a KR + seminář pro technické sbory 

Součástí bude seminář technických kontrolorů / specialistů. 

P ČKS pověřuje předsedkyni KR a předsedu TMK, aby připravili program seminářů. 

Přednášející: 

S. Žídek – kongres ISU, informace o nově vzniklé TMK; 

M. Horklová – informace o nově vzniklé KR 

V. Tauchmanová – změny pravidel ISU SH – sólo a sportovní dvojice 

J. Portová – změny pravidel v tancích na ledě; 

R. Schejbalová – etický kodex, srážky. 

V. Tauchmanová – školení členů technických sborů 

 

Předseda TMK dále doporučuje (v návaznosti na žádosti z minulého roku) doplnit 

program školení trenérů o odbornou přednášku o nové vyhlášce Ministerstva 

zdravotnictví (sportovní prohlídky) a dopadu na trenéry a závodníky v klubech + 

přednášku o nutričních doplňcích a stravování při soutěžích (MUDr. Bogna Jiravská 

Godula – přednáší i v rámci IDP Ostrava). P ČKS s tímto doporučením souhlasí. 

 

 

6. ME 2017 
ISU přidělilo ČKS pořadatelství ME v Ostravě v termínu 25. – 29. 1. 2017. 

P ČKS schvaluje S. Žídka jako předsedu organizačního výboru ME 2017. 
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7. Různé 

   Komise sportu ČOV rozhodla o přidělení tzv. předolympijských stipendií MOV. Tato 

mají překlenout období před přidělením řádných stipendií před ZOH 2018 v Koreji. 

Vybráni byli pouze dva sportovci, M. Březina a E. Samková. 

 

 

Příští zasedání P ČKS se uskuteční v pátek 22. 8. 2014 ve 12 hodin a v sobotu 23. 8. 2014 

po skončení prověrek výkonnosti v Praze.      

 

 

 

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.  


