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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 27. 5. 2016 v Praze  

  

 

1. Inspekční návštěva ISU (příprava ME 2017, JGP 2016) 

  a/ Inspekční návštěva ISU  

V termínu od 10. do 12. května 2016 proběhla v Ostravě inspekční návštěva ISU.  

Za P ČKS byli přítomni V. Tauchmanová, S. Žídek (zároveň i jako předseda 

Organizačního výboru ME) a T. Zoubková a generální sekretář, K. Oubrecht.  

Představitelé ISU vyjádřili velkou spokojenost se stavem příprav ME.  

V průběhu jednání bylo podepsáno 5 potřebných protokolů, jejichž originály jsou uloženy 

na sekretariátu ČKS. 

P ČKS děkuje všem členům OV v Ostravě, kteří se podíleli na úspěšném průběhu 

návštěvy. 

 

  b/ příprava ME 2017 a ISU JGP 2016 

    P ČKS bere na vědomí informace, které poskytl S. Žídek, předseda OV. 

 

2. Projekt IDP, mezinárodní semináře ISU 

 a/ Projekt IDP 

Květnový kemp úspěšně proběhl. Momentálně probíhá jeho vyúčtování a příprava 

srpnového kempu. Zahraničním specialistou na srpnovém kempu bude Shae Zukiwsky. 

V průběhu kempu znovu dojde k předvedení soutěžních programů, hodnocení provedou 

Alexandr Lakernik, Sissy Krick a Věra Tauchmanová. Všichni tři zároveň povedou 

školení zaměřená na změny pravidel po kongresu ISU.  

Organizačně je akce v Ostravě zajištěna.  

 

  b/ Mezinárodní semináře ISU  

       seminář ISU pro SD, Berlín 

  Představiteli ISU bylo velice pozitivně hodnoceno tréninkové úsilí našich zúčastněných  

  párů a práce jejich trenérů. 

 

  c/ zkoušky rozhodčích ISU pro sólo a páry, Oberstdorf, září 2016 

  Ke zkouškám byla přihlášena V. Pupsová. 

 

3. Valná hromada ČKS 

P ČKS projednalo návrhy na složení pracovního předsednictva a jednotlivých komisí, 

vyjádřilo se ke zprávě o činnosti za uplynulé období a způsobu vedení valné hromady 

ČKS. 

 

4. Informace z komisí 

  Ekonomka 

a/ Návrh rozpočtu ČKS 2016 

     Ekonomka seznámila P ČKS s návrhem rozpočtu. 

 

b/ Dotace MŠMT/ČOV 2016 

P ČKS schvaluje rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé kluby. Jedná se o 

dotace klubům z programu V MŠMT a dar klubům z prostředků ČOV („loterie“).  

P ČKS dále rozhodlo, že stejně jako v roce 2015, budou kluby, které se nezúčastní valné 

hromady ČKS bez omluvy, penalizovány částkou 1 500 Kč, která jim bude odečtena 
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z daru „loterie“. Pokud dané kluby neobdržely dar „loterie“, bude tato pokuta odečtena 

z dotace programu V MŠMT. 

       

Dotace ČOV 
   P ČKS obdržel vyrozumění od ČOV ohledně dotací přidělených ČKS na rok 2016.  

 

c/ Schválení účetní závěrky Czech Figure Skating, s.r.o za rok 2015 

    Ekonomka předložila účetní závěrku Czech Figure Skating, s.r.o. za rok 2015. 

 

Komise rozhodčích 

a/ Návrh úprav pravidel ČKS: Zásady pro rozhodčí a návrh úpravy OSPS 

Předsedkyně KR předložila návrhy úprav. P ČKS dokumenty projednalo a uložilo 

předsedkyni KR, aby do příštího jednání P ČKS návrhy doplnila o diskutované 

záležitosti. 

 

b/ Školení rozhodčích 

KR navrhuje, aby bylo uspořádáno školení na zvýšení kvalifikace pro rozhodčí sóla a 

sportovních dvojic v termínu sobota 20. 8. 2016 v Praze, v prostorách kanceláře ČKS na 

Václavském náměstí 9. Přihlášky je možno zaslat nejpozději do 31. 7. 2016. 

Školitelky: R. Schejbalová, J. Portová 

 

Sportovně technická komise 

      a/ prostupnost pohárových soutěží 

STK navrhuje prostupnost bez omezení, limit maximálně 12 soutěží za sezónu zůstává 

(vychází z návrhu TMK). P ČKS tento návrh schvaluje. 

Pokud sportovec / sportovkyně poruší pravidla možné účasti v pohárových soutěžích, 

bude mu / jí odebráno 25% z celkového počtu dosud získaných bodů z jednoho a / nebo 

obou žebříčků (v případě účasti v obou typech pohárových soutěží). 

 

 b/ Kalendář soutěží 2016/2017 

STK vyhlásila výběrová řízení na pořádání mistrovských soutěží ČKS. Na jejich 

základě STK předkládá a P ČKS souhlasí s přidělením mistrovských soutěží takto: 

 

 Mistrovství ČR juniorů, Přebor ČR seniorů v termínu 03. – 04. 02. 2017  

- přiděleno klubu TJ Kraso Náchod (jediný přihlášený klub ve výběrovém řízení) 

- bude spojeno se soutěží ČP 

 

 Mistrovství ČR žactva, ml. žactva a nejml. žactva v termínu 04. – 05. 03. 2017  

- přiděleno klubu BK České Budějovice.  

 

 

Do výběrového řízení na pořádání Mistrovství ČR SSB a Přeboru ČR SSB v termínu 25. 

– 26. 02. 2017 se dosud nikdo nepřihlásil.  

 

P ČKS dále schvaluje pořadatele testů výkonnosti takto: 

24. – 25.09.2016 BK Variace Liberec   

01. – 02.10.2016 FSC Kopřivnice 

07. – 08.01.2017 TJ Autoškoda Mladá Boleslav, BK Uherský Brod  

25. – 26.03.2017 TJ Stadion Brno  

01. – 02.04.2017 USK Praha, oddíl krasobruslení  
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P ČKS schvaluje pořadatele soutěží Českého poháru.  

 

P ČKS schvaluje pořadatele soutěží Poháru ČKS. P ČKS souhlasí s udělením výjimek 

(vzdálenost míst soutěží) v těchto případech: 

• 26. – 27. 11. 2016  Slaný, Pardubice    165 km 

• 10. – 11. 12. 2016 Chomutov, Mělník    110 km 

• 25. – 26. 02. 2017 Nové Město n. M., Kralupy nad Vltavou 175 km 

Zároveň P ČKS vyzývá kluby, aby se dohodly na tom, který z nich bude soutěž pořádat 

v sobotu a který v neděli.  

 

c/ Přijetí klubů / ukončení činnosti klubu 

Hokejový klub Chotěboř  

P ČKS souhlasí s přijetím klubu. Poplatek uhrazen 17. 3. 2016. Všechny náležitosti pro 

vstup byly splněny. 

 

Krasobruslařský klub Česká Třebová, z.s.  

P ČKS souhlasí s přijetím klubu. Poplatek uhrazen 20. 4. 2016. Všechny náležitosti pro 

vstup byly splněny. 

 

HC BB SS Brumov-Bylnice  

P ČKS souhlasí s přijetím klubu. Poplatek uhrazen 2. 5. 2016. Všechny náležitosti pro 

vstup byly splněny. 

 

SK KRASO Bílina, z.s.  

P ČKS souhlasí s přijetím klubu. Poplatek uhrazen 24. 5. 2016. Všechny náležitosti pro 

vstup byly splněny. 

 

HC Rakovník  

P ČKS souhlasí s přijetím klubu. Poplatek uhrazen 25. 1. 2016. Všechny náležitosti pro 

vstup byly splněny. 

 

Kraso Hodonín  

P ČKS bere na vědomí oznámení klubu o ukončení činnosti. 
 

d/ Přestupy 

STK navrhla ke schválení seznam přestupů, o které bylo zažádáno v květnovém 

přestupním termínu. P ČKS s přestupy souhlasí. 

Ve věci přestupu sportovkyně Valerie Kocábová bude ustavena dohadovací komise ve 

složení Jitka Mokrá, Věra Tauchmanová, Taťána Zoubková. 

 

 

Trenérsko metodická komise 

a/ Výcvikové tábory SCM ČKS, VSC Praha a členů PRTM  

Komise TMK doporučuji pořádání krátkých společných výcvikových táborů. P ČKS 

s tímto návrhem souhlasí a ukládá předsedovi TMK, aby připravil plán a předběžný 

rozpočet těchto výcvikových táborů, které mohou být hrazeny z prostředků SCM. 

 

b/ Školení trenérů III. třídy, licence C 

    P ČKS schvaluje termín školení v Ostravě navržený TMK (16. – 19. 9. 2016).  
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P ČKS potvrzuje, že v novém systému vzdělávání již není zahrnuta funkce asistenta trenéra 

krasobruslení, ale dosud získaná osvědčení nepozbývají platnosti a jsou ekvivalentem nově 

zavedené kvalifikace lektora bruslení.  

Seznam jednotlivých asistentů, a v budoucnu i lektorů bruslení, již nebude publikován na 

webu ČKS, vedení těchto seznamů je v jurisdikci jednotlivých členských klubů ČKS. 

   

c/ Lektoři bruslení 

P ČKS schválilo dokument „Zásady pro trenéry ČKS“ platný od 5. 5. 2016. Dokument 

mění stupně vzdělávání trenérů ČKS a zavádí pojem „lektor bruslení“. Dokument je 

zveřejněn na webových stránkách ČKS.   

  

d/ PRTM  

    V rámci jednání TMK byla projednána následující témata: 

- výsledky kontrolních testů členů PRTM 

- uskutečnění výcvikového tábora PRTM společně s SCM a VSC v Ostravě a samotně 

pak v Kravařích v původně ohlášeném termínu  

- doplnění komise pro výběrové testy a další plánované akce o M. Haranta, M. Matlocha 

a H. Urbánkovou 

- doporučení organizování krátkých výcvikových táborů (např. dvoudenních na různých 

místech ČR) 

- organizace „malého výcvikového tábora“ vč. testování (8. – 9. 10. 2016); místo bude 

určeno dodatečně, pozváni budou i členové komise PRTM 

-  kontrolní soutěž v ČR – termín bude určen dle kalendáře  

 

e/ Testy výkonnosti 

V souladu s dřívějšími plány bylo dohodnuto natáčení metodického dokumentu k 

Testům výkonnosti. Návazně budou provedeny i textové úpravy v Metodických 

pokynech. 

Natáčení proběhlo v Ostravě. 

TMK navrhuje doplnění seznamu komisařů pro testy výkonnosti o B. Kostkovou a J. 

Mokrou. 

TMK doporučuje doplnit do kategorie vedoucích R. Kosinu. 

TMK doporučuje, aby se v době „malého výcvikového tábora“ pro PRTM uskutečnil 

dopolední seminář pro trenéry, který bude zaměřen na testy výkonnosti. Seminář 

povede E. Horklová, organizačně zajistí v místě konání E. Milčinský (včetně 

objednávky ledové plochy ve spolupráci se sekretariátem ČKS). 

 

f/ Kategorie nováčků ml. a nováčků (v rámci Českého poháru) 

    P ČKS souhlasí s tím, aby v sezóně 2016/2017 byly tyto kategorie nováčků: 

    Nováčci mladší dívky 

    Nováčci starší dívky 

    Nováčci chlapci (dvouletá kategorie) 

 

P ČKS souhlasilo s návrhem předsedkyně ČKS, že se budou hodnotit 3 programové 

komponenty.  

 

g/ Prověrky výkonnosti 

P ČKS ukládá GS, aby pozvánku, nominační kritéria platná pro sezónu 2016/17  a 

motivační příspěvky publikoval na webu ČKS ihned poté, kdy ISU zveřejní příslušné 
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Communicationy upravené na základě rozhodnutí kongresu ISU a kritéria účasti na 

šampionátech ISU. 

 

P ČKS schvaluje návrhy na obsazení komisařů prověrek: 

Technický sbor pro kategorie sóla a SD: V. Tauchmanová, M. Harant, J. Mokrá 

Technický sbor pro kategorie tanců: S. Grinčová, A. Trnková 

Sbor rozhodčích pro kategorie sóla a SD: M. Horklová, S. Šmídová, R. Kosina a M. 

Ošmera 

Sbor rozhodčích pro kategorie tanců: M. Horklová, J.Mokrá, V. Tauchmanová, R. 

Kosina. 

 

h/ Oponentury VSC 
P ČKS bere na vědomí informaci S. Žídka o průběhu oponentur VSC, při kterých bylo 

schváleno konečné složení VSC Praha, sekce krasobruslení. Seznam bude publikován 

v příslušném dokumentu na webových stránkách ČKS. 
 

i/ EYOF 2017 Erzurum (Tur.) 
P ČKS bere na vědomí návrh širší nominace sportovců, který předložila TMK a který 

vychází z plnění výkonnostních a věkových kritérií: 

Junioři: M. Bělohradský, R. Jakubka, F. Ščerba 

Juniorky: N. Kratěnová, A. Kresničerová 

P ČKS ukládá TMK, aby připravila přesná nominační kritéria. 

 

j/ soutěže JGP 2016 

P ČKS bere na vědomí kvóty přidělené ČKS.  

V případě soutěže JGP v St. Gervais obešle GS sportovce, kteří se umístili na prvních 

třech místech M ČR juniorů s dotazem, zda se mají zájem této soutěže zúčastnit. Pokud 

projeví zájem, budou omluveni z účasti na prověrkách výkonnosti a plnění nominačních 

kritérií a bonusů jim bude umožněno na této soutěži JGP. V případě zájmu více 

sportovců bude účast stanovena dle umístění na M ČR juniorů. 

 

V případě juniorů přiděluje P ČKS J. Bělohradskému (mistr republiky juniorů, 16. místo 

na MSJ) dvě soutěže JGP, pokud splní nominační kritéria při prověrkách výkonnosti 

(příp. při soutěži JGP ve Francii). Ostatní sportovci obdrží po jedné nominaci. 

V případě, že zbydou ještě volná místa, budou rozdělena dle umístění sportovců při 

jejich první JGP v sezóně. V případě rovnosti umístění rozhodne vyšší počet získaných 

bodů. 

 

Všechny juniorky, které splní kritéria účasti při prověrkách výkonnosti, budou 

nominovány na jednu JGP. V případě, že zbydou volná místa, bude na druhou soutěž 

JGP nominována juniorka (nominovány juniorky, pokud zůstane více volných míst), 

která / které se nejlépe umístí při své první JGP v sezóně. V případě rovnosti umístění 

rozhodne vyšší počet získaných bodů. V případě, že nominační kritéria splní více 

juniorek, než je kvóta přidělená ČKS, rozhodnou o nominaci výkony při prověrkách 

výkonnosti a umístění na M ČR juniorů 2016.  

 

k/ Petr Coufal 

P ČKS bere na vědomí oznámení Petra Coufala o ukončení sportovní činnosti z důvodu 

pokračování vysokoškolského studia. P. Coufal zaslal toto oznámení předsedovi TMK 

dne 22. 4. 2016.  P ČKS děkuje sportovci za reprezentaci ČR. 
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 Předsedkyně ČKS 

     a/ informace o valné hromadě ČUS 

Předsedkyně informovala P ČKS o průběhu valné hromady ČUS 

 

b/ finalizace dokumentu Zásady pro trenéry ČKS 

      - na žádost předsedy TMK provedla V. Tauchmanová závěrečnou úpravu tohoto  

        dokumentu 

 - předsedkyně ČKS již byla oslovena několika zájemci o pořádání školení pro lektory -  

   tito zájemci žádají o předložení seznamu školitelů 

   P ČKS souhlasí s návrhem předsedkyně ČKS, aby TMK určila to, které osoby jsou  

   oprávněny školit lektory bruslení.  

 

     c/ kongres ISU 

P ČKS pověřilo předsedkyni k tomu, jak má hlasovat v o jednotlivých předložených 

návrzích.  

 

     d/ náplně programů kategorie nováčků a ml. nováčků pro soutěže Českého poháru 

-P ČKS pověřuje V. Tauchmanovou k tomu, aby připravila konečnou verzi náplní 

programů a předložila ji na příštím zasedání 

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční v Praze 18. 6. 2016 od 9:30 hodin v Praze. 

 

 

 

       Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.  


