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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 10. 10. 2015 v Praze 

  

1. Příprava ME 2017 

Zástupci organizačního výboru (OV) ME 2017 osobně prezentovali informace o 

přípravě šampionátu. 

P ČKS schvaluje: 

- koncepci dosavadních příprav organizace ME 2017 

- koncepci a plán organizace a následné realizace marketingového a mediálního 

plánu 

- organigram OV ME a dává pravomoc předsedovi OV S. Žídkovi k jeho 

postupnému doplňování nebo výměně osob, pokud to bude nezbytné a potřebné  

- předložený rozpočet ME 2017  

P ČKS oceňuje dosavadní činnost úzké skupiny OV s cílem zajistit další finanční 

prostředky pro umožnění kvalitního uspořádání ME 2017 a děkuje jmenovitě 

Stanislavu Žídkovi a Petru Handlovi za zajištění významných finančních prostředků 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy. 

 

2. Semináře, školení a zkoušky pořádané v rámci ČKS 

a/ Zkoušky pro zisk kvalifikace trenérů III. třídy, licence C, neděle 23. 8. 2015 

Přihlásilo se 41 zájemců. 27 uspělo. Náhradní termín bude stanoven.  

 

     b/ Společný seminář TMK a KR, 6. 9. 2015, Praha 

M. Horklová informovala o průběhu semináře pro rozhodčí a trenéry, který se konal dne 

6. 9. 2015 v Praze. 

V průběhu společné části byly ze strany trenérů vzneseny dotazy týkající se zejména 

nových náplní a délky programů kategorií OBO. Návrhy na případné úpravy, které byly 

na semináři vzneseny, byly následně předány předsedovi TMK S. Žídkovi. 

Rozhodnutí a pokyny vyplývající ze semináře (zásadně se jednalo o OBO systém) byly 

zapracovány do Pravidel krasobruslení platných pro ČR. 

TMK se současně dohodla, že pro příští sezónu bude v dostatečném předstihu 

zpracován upravený koncept náplní v soutěžích OBO za účasti vybrané skupiny trenérů 

a rozhodčích, kteří se touto problematikou nejvíce zabývají. Nejlépe by se mělo 

uskutečnit společné zasedání všech 3 zainteresovaných komisí (TMK, KR a STK).  

P ČKS souhlasí s navrženým postupem. 

Trenéři, kteří se zúčastnili semináře, obdrželi následně e-mailovou cestou veškeré 

podklady a informace týkající se přednášky Mgr. Hany Pernicové, jejíž náplň byla 

trenéry kladně hodnocena. 

V průběhu části pro rozhodčí vystoupila na úvod V. Mojžíšová s požadavkem vyhlášení 

referenda na zrušení povinných testů pro rozhodčí. Referendum nebylo ze strany komise 

rozhodčích akceptováno s tím, že v platných pravidlech ČKS je zanesena povinnost 

splnit na závěr semináře písemný test. Seminář byl zakončen písemným testem, přičemž 

písemný test odmítlo několik rozhodčích vyplnit.  

Po ukončení semináře bylo vydáno stanovisko KR k záležitostem, které byly řešeny na 

semináři. 

 

Z. Dušátko následně požádal předsedkyni svazu o možnost vystoupit s podnětem na 

jednání P ČKS. Z. Dušátko přišel v doprovodu dalších rozhodčích, J. Majrycha, S. 

Majrychové a V. Mojžíšové. Na základě návštěvy těchto rozhodčích, kteří nesouhlasí 

s testováním rozhodčích, byl vysloven podnět předsednictvu ČKS, aby se zabývalo 
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tématikou testování a vzdělávání rozhodčích a způsobem jmenování vrchních 

rozhodčích, především pak zrušením testů rozhodčích, případně jejich přesnou 

specifikací, a zrušením seznamu vrchních rozhodčích ČKS.  

 

P ČKS na základě tohoto podnětu rozhodlo následovně: 

- pro tuto sezónu platí povinnost plnit testy dle současných pravidel ČKS 

- P ČKS rozhodlo s okamžitou platností, že ISU a mezinárodní rozhodčí, kteří v sezóně 

předcházející testům ČKS rozhodovali minimálně jednu mezinárodní soutěž ze 

seznamu ISU, nemusí testy ČKS absolvovat 

- ukládá komisi rozhodčích, aby se zabývala výše uvedenou problematikou s tím, že 

výsledek musí být předložen P ČKS před valnou hromadou ČKS v roce 2016 

 

      c/ Společný seminář trenérů, rozhodčích a členů technických sborů pro SB 

M. Horklová informovala o průběhu semináře pro rozhodčí, trenéry a technické 

specialisty synchronizovaného bruslení, který se konal dne 4. 10. 2015 v Hradci 

Králové. 

 

d/ Školení pro nové technické specialisty SB  

27. 2. 2015 při MČR SB (Pardubice) 

Školitel: JUDr. Jitka Mokrá 

P ČKS ukládá sekretariátu publikovat pozvánku na webu ČKS. 

 

      e/ Školení pro nové technické specialisty tanců na ledě  

Školení se uskuteční i v případě účasti pouze jediné zájemkyně.  

 

 

 

3. Informace z komisí 

  Ekonomka 

    a/ Zajištění činností sekretariátu 

P ČKS schvaluje změnu pracovního poměru A. Rybářové. 

  

    b/ Čerpání rozpočtu 

Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání rozpočtu. 

 

     

    Komise rozhodčích 

    a/ Změny v nominacích rozhodčích na mezinárodní soutěže 

        P ČKS bere na vědomí tyto změny: 

 

CHS Ice Challenge, Graz / AUT   27. 10. – 01. 11. 2015   

F. Baudyš se z pracovních důvodů omluvil, povolána náhr. J. Baudyšová. 

 

Merano Cup / ITA      12. 11. – 15. 11. 2015  

J. Mokrá se z pracovních důvodů omluvila, povolána náhr. V. Pupsová. 

 

Memoriál Pavla Romana, Olomouc   20. 11. – 22. 11. 2015  

Z. Plesníková se z rodinných důvodů omluvila. 
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    b/ Zprávy vrchních rozhodčích 

P ČKS schvaluje s okamžitou platností formát a obsah zprávy.  

 

    c/ Nominace činovníků na soutěže v ČR 

P ČKS souhlasí s návrhem KR na nominace vrchních rozhodčí a členů technických 

sborů na soutěže Českého poháru. 

 

P ČKS souhlasí s návrhem KR na nominace rozhodčích a členů technických sborů na 

MM ČR 2016 v Třinci (19. a 20. prosince 2015): 

Rozhodčí: V. Kvarčáková, S. Šmídová, M. Ošmera, V. Pupsová, R. Kosina, M. Mišurec   

                  náhr. F. Baudyš 

VR + TC sóla a páry: V. Tauchmanová 

TS sóla a páry: K. Kamberská 

TS tance: A. Trnková 

  

     d/ Písemné testy rozhodčích 

KR vyhlásila náhradní termíny: 

17. 10. 2015 při Malé ceně Pardubic  

24. 10. 2015 při Velké ceně Brno 

Rozhodčí zašlou přihlášky na sekretariát ČKS. 

 

 

      STK 

        a/ Kluby 

Hockey club Tábor, z.s. 

P ČKS souhlasí s přijetím klubu. Všechny náležitosti pro vstup byly splněny.  

 

Krasobruslení Praha, o.s. 

P ČKS souhlasí s přijetím klubu. Všechny náležitosti pro vstup byly splněny.  

 

Mělník 

P ČKS bere na vědomí změnu názvu klubu z  „Tělovýchovná jednota Mělník oddíl 

krasobruslení“ na „Spolek bruslařů mělnických“ 

 

 

       b/ Výběrové řízení M ČR 2016 

P ČKS schvaluje návrh STK na přidělení organizace M ČR SB klubu KK Pardubice. 

Termín konání 27. 2. 2016. 

Oficiální přihlášku do výběrového řízení podal tento jediný klub. 

 

       c/ Dohadovací komise 

Přestup Kateřiny Prokešové (z TJ Stadion Brno do FSC Brno) – stanovení výše 

výchovného 

 

STK navrhuje ustavení dohadovací komise ve věci stanovení výše výchovného 

v případě přestupu Kateřiny Prokešové (z TJ Stadion Brno do FSC Brno) ve složení: 

V. Tauchmanová, T. Zoubková, J. Mokrá.  PČKS souhlasí s navrženým složením 

komise.  
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       d/ Přestupní řád 2015 

P  ČKS schválilo per rollam upravené znění Přestupního řádu 2015 - bylo nutno 

provést opravu chybného číslování odstavců, které vzniklo na základě nestandardně 

nastavených automatických oprav textu a na které upozornil předseda RK.  

 

TMK 

       a/ IDP Ostrava 

S. Žídek informoval o průběhu zpracování závěrečného hodnocení IDP Ostrava 2015 

a příprav květnového kempu 2016 (3. – 8. 5. 2016). 

 

       b/ Akreditace MŠMT  

Žádost o novou akreditaci pro ČKS byla MŠMT schválena v plném rozsahu a bez 

připomínek.  

 

       c/ Zkoušky trenérské licence B  

V sobotu 24. 10. 2015 v 10,30 hod. se uskuteční na FTVS v Praze závěrečné zkoušky 

uchazečů o získání vzdělání T II. tř., licence B. Tyto zkoušky jsou poslední možnosti 

k úspěšnému ukončení studia. 

 

        d/Mezinárodní starty skupin synchronizovaného bruslení  

P ČKS bere na vědomí zahraniční starty skupin SB. 

 

        e/ YOG 2016 

P ČKS schválilo per rollam širší nominaci sportovců na YOG 2016 v Lillehammeru: 

Sportovní dvojice: Anna Dušková / Martin Bidař 

Junioři: Jiří Bělohradský, Matyáš Bělohradský, Radek Jakubka, Jan Kurnik,  

Filip Ščerba;  

Juniorky: Anna Dušková, Michaela Lucie Hanzlíková, Aneta Janiczková,  

Natálie Kratěnová; 

Trenéři: Renata Černá, Eva Horklová, Vlasta Kopřivová, Czeslaw Sciskala, Monika 

Škorničková, Ivana Tokošová. 

 

TMK zároveň navrhuje, aby již nyní byla schválena nominace sportovní dvojice Anna 

Dušková / Martin Bidař. 

ČKS bude zřejmě moci nominovat pouze náhradníky v soutěži chlapců a dívek. TMK 

navrhuje, aby o případné účasti sportovců v sólových kategoriích rozhodl součet dvou 

nejvyšších bodových zisků získaných sportovcem / sportovkyní na juniorských 

soutěžích / juniorských + seniorských soutěžích z mezinárodního kalendáře ISU 

v sezóně 15/16, a to do termínu konání MM ČR včetně.  

P ČKS s oběma návrhy souhlasí s tím, že bude započítáván součet dvou nejvyšších 

bodových zisků pouze z juniorských mezinárodních soutěží. O konečné nominaci P 

ČKS rozhodne při MM ČR 2016. 

 

         f/ PRTM  

Kontrolní soutěž PRTM se uskuteční v rámci VC Kopřivnice, a to v termínu 11. – 12. 

12. 2015. Součástí bude i testování členů PRTM v pátek 10. 12. 2015. 

P ČKS schvaluje rozpočet předložený vedoucím PRTM, E. Milčinským. 
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        g/ semináře ISU 2016 pro juniorské a žákovské SD a TP 

P ČKS souhlasí s návrhem TMK, aby se semináře SD zúčastnily dvě české sportovní 

dvojice a aby se semináře pro TP žactva zúčastnily dva páry, které získají nejvyšší 

součet ze dvou bodových zisků ze soutěží z mezinárodního kalendáře ISU, a to do 

termínu konání MM ČR včetně. Zároveň bude nominován jeden trenér každého 

z těchto párů. 

 

        h/ změny v nominacích 

 P ČKS bere na vědomí tyto změny: 

  

Lombardia Trophy, Milano / ITA   17. 09. – 20. 09. 2015 

Odhlášeny: 

Juniorky: Michaela Lucie Hanzlíková – změna plánu soutěží po nominacích na JGP 

Trenérka: Monika Škorničková 

  

CHS Trofej O. Nepely, Bratislava / SVK  01. 10. – 05. 10. 2015   
Trenéři: Markéta Procházková nahradila nemocnou Evu Horklovou.  

 

JGP Zagreb /CRO      07. 10. – 11. 10. 2015  
Trenéři: Danielle Montalbano nahradila Karla Fajfra (souběh s Finlandia Trophy), P ČKS 

souhlasilo per rollam se žádostí P. Kotlaříka o změnu. 

 

Coupe de Nice / FRA     15. 10. – 18. 10. 2015   

Vedoucí výpravy: Alexej Vassilevskij.  

Seniorky: Elizaveta Ukolova – odhlášena, změna plánu soutěží po nominacích na JGP 

 

TIC, Trnava / SVK     22. 10. – 25. 10. 2015   

Vedoucí výpravy: Věra Kramná. 

 

Odhlášeni: 

Juniorky: Aneta Janiczková - změna plánu soutěží, 

Trenéři: Renata Černá (dohoda s Monikou Škorničkovou, která bude na soutěži zodpovědná 

za F. Ščerbu), Czeslaw Sciskala (zrušení účasti Janiczkové). 

 

CHS Ice Challenge, Graz / AUT    27. 10. – 01. 11. 2015   

 Vedoucí výpravy: Vlasta Kopřivová; 

 

Seniorky: Elizaveta Ukolova – dodatečně požádala o účast – změna plánu soutěží; 

Senioři: Jiří Bělohradský, Petr Kotlařík – požádali o změnu kategorie z juniorské (v rámci 

Leo Schau Memorial) na seniorskou (Ice Challenge) – změna byla akceptována ISU a 

pořadateli; 

TP senioři: Cortney Mansour / Michal Češka – dodatečně požádali o účast; 

Trenéři: Danielle Montalbano nahradí Karla Fajfra (souběh s GP Kanady), P ČKS 

souhlasilo per rollam se žádostí P. Kotlaříka o změnu; trenér TP bude doplněn později po 

dohodě sportovců s jejich trenéry. 

 

Leo Schau Memorial, Graz / AUT   27. 10. – 31. 10. 2015 
Vedoucí výpravy Eva Horklová. 
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Odhlášeni: 

Juniorky: Michaela Lucie Hanzlíková – změna plánu soutěží po nominacích na JGP 

SD Adv.Novice: Edita Horňáková / Radek Jakubka – kategorie nebyla vypsána. 

TP Basic Novice: Klára Kazdová / Filip Štrubl – kategorie nebyla vypsána. 

Trenérky: Monika Škorničková, Nikola Višňová. 

 

NRW Trophy - tance, Dortmund / GER  06. 11. – 08. 11. 2015  

Vedoucí výpravy: Nikola Višňová.  

 

TP Advanced Novice: Marie Poljanyčka / Michael Král – dodatečně požádali o účast,  

Trenérka: Karolína Procházková 

 

Skate Celje (EC) / SLO     11. 11. – 15. 11. 2015   
Zrušení účasti: 

Juniorky: Ko Dahyun - změna plánu soutěží 

Trenér: Alexej Vassilevskij.   

 

Merano Cup / ITA      12. 11. – 15. 11. 2015   
Vedoucí výpravy: Vlasta Kopřivová. 

 

Senioři: Jiří Bělohradský – změna kategorie z juniorské, 

Seniorky: Elizaveta Ukolova – dodatečně požádala o účast, 

Trenéři: Barbora Kostková – zrušena účast (dohoda s Vlastou Kopřivovou, která bude na 

soutěži zodpovědná za E. Harsh). 

 

CHS Tallinn Trophy / EST    18. 11. – 22. 11. 2015  

Vedoucí výpravy: Rudolf Březina. 

 

Memoriál Pavla Romana, Olomouc   20. 11. – 22. 11. 2015   
TP Advanced Novice: Karolína Karlíková / Filip Taschler – trenérka Višňová dodatečně 

požádala o účast nově sestaveného páru.  

 

NRW Trophy – sólo a SD, Dortmund / GER  25. 11. – 29. 11. 2015  

Senioři: Jiří Bělohradský – změna kategorie z juniorské. 

 

CHS Warsaw Cup, Varšava / POL   26. 11. – 29. 11. 2015   
Vedoucí výpravy: Czeslaw Sciskala. 

 

Zrušena účast: 

Seniorky: Elizaveta Ukolova – změna plánu soutěží, 

Trenéři: Anton Kovalevsky, 

 

Santa Claus Cup, Budapest / HUN   30. 11. – 06. 12. 2015  

TP Advanced Novice: Marie Poljanyčka / Michael Král – dodatečně požádali o účast,  

Trenérka: Karolína Procházková. 

 

 

    Předsedkyně ČKS 

a/ Jeho excelence, Tetsuo Yamakawa, velvyslanec Japonského království v České 

republice, pozval zástupce českého krasobruslení, předsedkyni Věru Tauchmanovou, 
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místopředsedu  Stanislava Žídka a sportovce Michala Březinu a Tomáše Vernera do své 

rezidence na slavnostní večeři, která se uskutečnila 14. září 2015 a na které velvyslanec 

představil projekt pořadatelství Letních olympijských her 2020 v Tokiu, jež chtějí 

organizátoři pojmout jako skutečnou oslavu sportu. 

 

b/ Memoriál Pavla Romana 

    V. Tauchmanová byla informována o tom, že v letošním roce přijede do Olomouce i 

Eva Romanová. 

      

c/ Technické sbory 

    V. Tauchmanová připravila seznam technických kontrolorů a technických specialistů 

ČKS, generální sekretář ČKS tento seznam zveřejnil na webových stránkách ČKS. 

    V. Tauchmanová připravila souhrn pokynů týkajících se práce technických sborů 

(materiál vyplývající z Communicationů ISU a semináře v Hradci Králové). P ČKS 

souhlasí s tím, aby tyto pokyny byly rozeslány členům technických sborů. 

 

d/ Praktická část školení nových členů technických sborů pro sólové kategorie 

    Praktické zkoušky proběhnou v rámci Velké ceny Hradce Králové, vedoucí této akce 

bude V. Tauchmanová. 

 

e/ Věra Tauchmanová předložila písemnou zprávu o semináři připravujícím moderátory 

ISU (Frankfurt, červenec 2015, tematika programových komponentů) a plánem 

činnosti vyplývající z účasti na tomto semináři. P ČKS s tímto plánem souhlasí. Per 

rollam bylo odsouhlasen i text související s plánovaným moderováním pro ČKS, který 

V. Tauchmanová připravila a který byl odeslán Ch. Cyrovi (sportovní direktor ISU).  

 

f/ Reprezentace 

    P ČKS rozhodlo, že sportovci J. Kurnik a T. Kupka, členové SCM ČKS, budou po 

opětovném zahájení závodní činnosti po zranění zařazeni mezi kandidáty reprezentace. 

 

g/ Dotaz P. Křivánka 
    Předsedkyně byla dotazována ohledně nyní nevyhovujícího textu týkajícího se 

lékařských prohlídek ve směrnicích a rozpisech soutěží. Předsedkyně STK je 

odpovědná za to, že text bude náležitě opraven. 

 

        h/ Testy výkonnosti 

Předsedkyně ČKS upozorňuje komisaře a pořadatele testů výkonnosti na to, že podle 

současného znění směrnic a pokynů týkajících se testů výkonnosti předvádějí tři prvky 

nižšího testu pouze ti bruslaři, kteří plní test kategorie vyšší, než odpovídá jejich věku. 

 

Podle společného vyjádření TMK a KR budou v této sezóně nahrazeny testy 

výkonnosti v synchronizovaném bruslení předvedením kompletních programů 

při soutěži Santa Claus Cup v Brně. Hodnocení provedou přítomní rozhodčí a 

technické sbory. 

 
         

  4. Různé 

a/ KKK ČKS 

P ČKS bere na vědomí aktualizovaný seznam krajských komisí krasobruslení ČKS (již 

je publikován na webu ČKS). 
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b/ Mezinárodní mistrovství České republiky 2016 

GS seznámil P ČKS s jednáními, která vedl s organizátory z HCO Třinec, oddíl 

krasobruslení. 

P ČKS souhlasí s úhradou ubytování a stravy pro každého nominovaného sportovce a 

jeho jednoho trenéra od večeře v pátek 18. 12. do večeře v neděli 20. 12.  

P ČKS děkuje generálnímu sekretářovi za přípravu rozpisu. 

 

    c/ P ČKS souhlasí s tím, že se semináře ČOV k YOG 2016 zúčastní K. Oubrecht a E. 

Horklová. Seminář se uskuteční 22. 10. 2015 v Praze. 

 

d/ P ČKS souhlasí s nominací S. Žídka na poradu ČUS pro předsedy sdružených svazů. 

Porada se uskuteční 4. listopadu 2015 v aule strahovského stadionu. 

 

    

Příští jednání P ČKS se uskuteční v Třinci dne 18. 12. 2015 od 12 hodin. 

  

 

 

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.  

 


