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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 22. 4. 2017 v Praze 

 

1) Diplomy ČKS + nové logo ČKS 

E. Karešová předložila ČKS první verzi manuálu pro použití nového loga. Připomínky P 

ČKS, které zazněly na zasedání, budou zapracovány a nové logo a konečná verze manuálu 

budou představeny členským klubům na květnové VH.  

 

2) ME Ostrava 2017  

    V současné době probíhá kompletace podkladů pro vyúčtování dotací. Předběžný výsledek 

je pozitivní – ME skončilo kladným hospodářským výsledkem. Konečný přehled čerpání 

rozpočtu ME bude možné provést až po přidělení dotace z programu VI MŠMT na rok 

2017 a po následném vyúčtování ME vůči ISU a doplatku dotace ISU (asi na konci 

května).  

 

3) Projekt IDP 

V roce 2017 se uskuteční poslední 2 výcvikové kempy, květnový bude probíhat v termínu 

2.- 7. 5. 2017, moderátory budou Brian Orser a Kori Ade. 

     Projekt IDP v Ostravě byl v rámci členské konference ISU při MS v Helsinkách uveden  

     jako příklad vzorového projektu financovaného z rozvojového programu ISU. 

 

4) Semináře ISU 2017 pro juniorské a žákovské SD, TP a SSB 

     žákovské sportovní dvojice, Berlín, 6. – 15. 4. 2017 

Zúčastnil se pár Lucie Novotná – Lukáš Vochozka a jejich trenér Petr Bidař. ČKS 

obdržel pochvalné reference týkající se jejich tréninkového úsilí. 

 

    juniorské taneční páry, Oberstdorf, 23. 4. – 2. 5. 2017 

TJ Stadion Brno dodatečně požádal o nominaci páru Natálie Zbožínková / František 

Nentvich a trenérky Barbory Silné. 

 

5) Informace z komisí 

     Ekonomka 

  a/ Dotace MŠMT/ČOV 2017 

        i/ rozdělení dotace MŠMT, program I – sportovní reprezentace ČR 
         P ČKS souhlasí s návrhem rozdělení finančních prostředků z programu I, MŠMT. 

 

       ii/ Rozdělení dotace MŠMT, program II – sportovní talent 

P ČKS souhlasí s návrhem rozdělení finančních prostředků z programu II, MŠMT 

(včetně navýšení z programu V).  

 

 iii/ Rozdělení dotace MŠMT, program V – organizace sportu 

Část prostředků bude použita na přímou podporu klubů, které organizují soutěže ČP 

v ISU SH. 

P ČKS ukládá GS a STK, aby po skončení pohárové sezóny připravili podklady pro 

poskytnutí dotací klubům z programu V MŠMT. Jedná se o dotace pořadatelům 

soutěží ČP, které se uskutečnily v sezóně 2016/17 (10 000 Kč pro klub za jeden den 

soutěže). 

P ČKS souhlasí s tím, aby od sezóny 2017/2018 byly pořadatelům soutěží ČP 

hrazeny: 

- náklady na odměny obsluhy ISU SH přímou úhradou dodavateli 
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- náklady na odměny rozhodčích a členů technického sboru a jejich jízdní náklady, a 

to refundací pořádajícímu klubu (jako v případě testů výkonnosti). Náhrady jízdních 

výdajů budou hrazeny ve výši max. 2 Kč/ km/osobu. 

P ČKS žádá STK a ekonomku, aby výše zmíněné zahrnuli do OSPS s platností od 

1.7. 2017. 

 

 iv/ Loterie ČOV 

P ČKS ukládá GS a STK, aby po skončení pohárové sezóny připravili podklady pro 

rozdělení prostředků nashromážděných na účtu odvodů z loterií od ČOV ve výši 

2 100 000 Kč, a to dle stejných pravidel jako v roce 2016. 

STK zároveň připraví seznam klubů, které budou penalizovány. 

P ČKS zároveň upozorňuje kluby, že se jedná o poslední prostředky z tohoto 

programu ČOV! Vzhledem ke změně dotačních programů MŠMT již nebude 

nadále možná přímá podpora klubů jako v minulosti. Kluby mají vlastní program 

MŠMT č. VIII. 

 

 

  Komise rozhodčích 

    a) Komise rozhodčích ČKS navrhuje s účinností od sezony 2017/2018 zrušit pro 

kategorii mladšího žactva krátký program. Hlavním důvodem je sjednocení 

požadavků této kategorie s mezinárodními pravidly. 

       Stejný návrh předkládají i další odborné komise a P ČKS souhlasí. 

 

 b/ KR ČKS navrhuje pro kategorii nejmladšího žactva a mladšího žactva tuto 

úpravu hodnocení: V případě, že závodník zařadí do programu dvojitého axela nebo 

trojitý skok, technický panel udělí bonusovou hodnotu +1bod za každý takový skok.  

Podmínkou udělení bonusu je, aby zařazený skok nebyl technickým panelem označen 

jako skok s poníženou rotací. 

     P ČKS souhlasí s obdobným, ale více podrobným návrhem komise TMK, a proto tento  

     návrh KR v tomto znění nepodporuje. 

 

c/ KR ČKS navrhuje úpravu Pravidel ČKS - Zásady pro technické kontrolory,  

    technické specialisty, asistenty technických specialistů. 

  P ČKS navrhlo úpravy dokumentu, které KR zapracuje a předloží na příštím jednání P  

  ČKS. 

 

d/ KR ČKS navrhuje úpravu organizační směrnice pořádání soutěží takto: časový 

program soutěže může být povolen maximálně do 21:00hod pro soutěže konané v pátek 

a v sobotu a maximálně do 19:00hod pro soutěže konané v neděli.  

  P ČKS toto doporučení chápe, ale v současné době je tento požadavek nerealizovatelný. 

 

e/ KR ČKS nesouhlasí s hodnocením většiny soutěží (cca 63%), organizovaných ČKS, 

zastaralým systémem OBO, a proto navrhuje zrušení OBO systému hodnocení a 

zavedení dvouúrovňového systému soutěží, a to: Český pohár (současný Český pohár 

hodnocený ISU systémem hodnocení), Pohár B (současný Pohár ČKS B hodnocený OBO 

systémem hodnocení), s tím, že obě úrovně budou hodnoceny ISU systémem hodnocení. 

   P ČKS souhlasí s upraveným návrhem STK, aby se v sezóně 2017/2018 uskutečnily 

minimálně čtyři zkušební soutěže Poháru ČKS A (v případě, že TMK připraví návrhy 

náplní programů, pak i Poháru ČKS B) hodnocené v ISU SH. Jejich výsledky se 
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započítají do konečného pořadí poháru. ČKS uhradí na těchto zkušebních soutěžích 

náklady na obsluhu ISU SH. KR provede nominaci dvou VR a členů TS na tyto soutěže.  

 

f/ KR ČKS podporuje návrh, aby startovné bylo hrazeno pořadatelským klubům 

před datem konání soutěže dopředu a losování bylo prováděno den před zahájením 

soutěže. 

P ČKS nemůže ovlivňovat způsoby plateb a losování soutěží.  

V této souvislosti ale STK připravila následující návrh, který bude přednesen na VH 

ČKS. Návrh se bude týkat úhrady startovného předem na účet pořádajícího klubu a 

losování, které proběhne den před zahájením soutěže za účasti ředitele soutěže, 

minimálně jednoho rozhodčího nominovaného/pozvaného k soutěži a minimálně jednoho 

závodníka – účastníka soutěže. Startovní pořadí musí být zveřejněno na stránkách klubu 

vždy do 20. hodiny den před startem jednotlivých soutěží. V případě, že se vylosovaný 

sportovec nedostaví k soutěži, bude ve výsledcích jeho jméno uvedeno bez dosaženého 

umístění a soutěž mu bude započítána jako absolvovaná. 

 

g/ KR ČKS navrhuje termín konání školení pro nové zájemce na funkci rozhodčích 

pro sólo a sportovní dvojice na den 19. 8. 2017, školení proběhne v Praze.  Dne 19. 8. 

2017 proběhne v Ostravě (při prověrkách výkonnosti) školení nových rozhodčích 

tanců na ledě a školení pro zvýšení kvalifikace stávajících rozhodčích tanců na ledě.  

   P ČKS s tímto návrhem souhlasí. 

 

h/ KR ČKS navrhuje tuto úpravu pravidel ČKS: rozjížďky pro kategorie nováčci až 

žactvo musí být vždy rozděleny po osmi soutěžících v jedné rozjížďce 

  P ČKS souhlasí.   

 

Sportovně technická komise 

     a/ P ČKS souhlasí s registrací následujících klubů  

   Podpůrné aktivity ke krasobruslení Křišťálová bruslička, spolek 

            Kraso Vysočina, z.s. 

            Ice Skating Prague 6, z.s. 

         Všechny náležitosti nutné k registraci klubů byly splněny. Po uplynutí požadované lhůty  

na fungování klubů P ČKS doporučí valné hromadě jejich přijetí. Stejný postup platí i 

v případě klubu Sportovní klub KRASO MĚLNÍK, z.s.  

  

    b/ Změna systému registrací   

 STK navrhuje konec systému vydávání papírových kartiček (členské a registrační 

průkazy, testy výkonnosti) a přechod na elektronickou podobu registrací s čárovým 

kódem.  

   P ČKS souhlasí a ukládá STK, aby zároveň připravila návrh změn registračního řádu  

   ČKS. 

 

    c/ STK připraví poptávkové řízení na správu databáze ČKS. 

 

Trenérsko-metodická komise 

Předseda TMK podal ČKS informaci o jednání komise, které se konalo 12. 4. 2017, a 

předložil z něho vyplývající návrhy a stanoviska ke schválení. 

 

a) P ČKS schvaluje seznam členů SCM platný od 1. 7. 2017, výkonnostní kritéria a 

koeficienty SCM platné od 1. 1. 2017.  
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b) P ČKS bere na vědomí seznam členů VSC a zprávu o plnění výkonnostních cílů.  

 

c) P ČKS schvaluje seznam členů PRTM. 

 

d) P ČKS bere na vědomí informaci o výcvikovém táboru členů VSC, SCM a PRTM 

v Ostravě (26. 4. – 1. 5. 2017).  

 

e) Prověrky výkonnosti proběhnou v Ostravě ve dnech 18. – 19. srpna 2017. P ČKS 

souhlasí s předloženými nominačními kritérii aplikovanými pro mezinárodní soutěže.   

 

f) P ČKS souhlasí s následujícím návrhem: V kategoriích nejml. a ml. žactva budou 

v sezóně 2017 – 18 přidělovány níže uvedené bonusy za předvedení dvojitého Axela a 

trojitých skoků: 

Za každý uvedený skok předvedený s úplnou rotací udělí TP 1bod. 

V případě, že je skok uznán s poníženou rotací < , udělí TP 0,5 bodu. 

 

          P ČKS souhlasí s návrhem TMK na úpravu náplní kategorií mladšího a nejmladšího 

žactva. Mladší žactvo bude soutěžit pouze ve volných jízdách. V kategorii nejml. 

žactva bude nejvyšší přidělovanou úrovní obtížnosti úroveň 3. Náplně programů 

budou zveřejněny na webových stránkách ČKS. 

 

 

Předsedkyně ČKS 

   a/ Účast předsedkyně ČKS na členské konferenci ISU 

   Předsedkyně ČKS seznámila členy P ČKS s tématy, které byly náplní členské 

konference ISU konané v rámci mistrovství světa v Helsinkách.    

 

      b/ V. Tauchmanová informovala členy P ČKS o velice pozitivním hodnocení  

           organizace ME 2017 v Ostravě ze strany nejvyšších představitelů ISU. Jako 

           poděkování obdržel ČKS plaketu ISU, kterou V. Tauchmanové předal vice- 

           prezident ISU, Alexander Lakernik. Tato plaketa bude vystavena v sídle ČKS. 

 

  c/ V. Tauchmanová předložila následující návrh týkající se změny v náplni volných jízd 

kategorie Nováčci (změna se týká pouze piruet, požadované skokové prvky a 

choreografické sekvence není třeba měnit): 

       

- maximálně 2 různé piruety:  

a) jedna z nich musí být pirueta v jedné poloze se změnou nohy (minimálně 3 

otáčky na každé noze) nebo bez změny nohy (minimálně 4 otáčky); tato pirueta 

může začínat skokem 

b) druhá pirueta je libovolná, jediným omezením je to, že musí být odlišná (tzn. 

musí mít odlišnou zkratku) od piruety předvedené ve volné jízdě podle výše 

uvedené specifikace a) 

     Je navrženo zjednodušení, protože se prokázalo, že kombinovaná pirueta, kterou 

v sezóně  2016-17 TMK požadovala, je pro šestileté soutěžící příliš obtížná. Pokud jsou 
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soutěžící schopni předvést kombinovanou piruetu, mohou ji samozřejmě do volné jízdy 

zařadit. 

     P ČKS daný návrh schvaluje. 

 

 

   6) Příprava valné hromady ČKS 

  VH se uskuteční v budově FTVS v Praze Vokovicích.  

   P ČKS schvaluje návrh programu VH: 

 

       P ČKS pověřuje sekretariát a předsedkyni ČKS přípravou konečných variant dokumentů. 

       Kluby budou vyzvány, aby zaslaly případné připomínky k programu VH do 30. 4. 2017. 

       Konečná pozvánka bude zaslána v termínu dle Stanov ČKS (5. 5. 2017). 

 

7) Různé 

a/ Exhibiční vystoupení členů reprezentačních týmů a držitelů reprezentačních smluv 

P ČKS bere na vědomí a schvaluje nahlášená exhibiční vystoupení. 

 

     b/ Administrátor facebookových stránek ČKS 

Vzhledem k tomu, že již vypršela smlouva s mediální skupinou, která v rámci pořádání 

ME 2017 administrovala i Facebook ČKS, pověřuje P ČKS spravováním facebookových 

stránek svazu na zkušební dobu od 2. 5. do 31. 5. 2017 novou administrátorku.  

 
     

Příští jednání P ČKS se uskuteční 19. 5. 2017 v 17:00 v Praze.  
 

 

       Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová. 


