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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného ve dnech 15. října 2018 v Praze 

 

1. Kontrola posledního zápisu, vč. plnění úkolů P ČKS  

 

i/ Aplikace pro registrace ČKS 

A.Rybářová po návratu z dovolené potvrdí emailem klubům, které požádali o 

registraci nových členů v období od května 2018 do současnosti, že obdrží nové 

registrační karty do konce roku 2018. Kartičky budou platné od 1. 1. 2019.  

Registrační formulář A. Rybářová spolu s STK připravili, ale na základě právě 

zaváděné databáze sportovců, trenérů a sportovišť MŠMT bude jeho konečná 

verze případně upravena podle jeho požadavků. Teprve následně bude 

spuštěna přeregistrace a vydávání nových plastových kartiček tak, aby se stihly 

vydat do začátku soutěží v sezóně 2019/2020. 

 

ii/ OSPS 

Konečné znění Organizační směrnice pohárových soutěží schválilo 

předsednictvo per rollam, směrnice je platná od 1. 10. 2018 a již je publikována 

na webu ČKS. 

 

 

2. ISU JGP Ostrava 2018  

Předseda seznámil P ČKS s průběhem soutěží. Upozornil na čím dál obtížnější 

pokrytí nutných nákladů na organizaci soutěže ze strany dotací ISU a MŠMT. Velmi 

pomáhají dotace z kraje a města Ostravy, ale u všech dotací se zpřísňují podmínky. 

 

 

3. SCM ČKS 

P ČKS rozhodlo, že od 1. 1. 2019 zaveden systém jedné tréninkové jednotky ledu 

týdně hrazené přímo ČKS na každém z detašovaných pracovišť. Tato jednotka 

bude k dispozici i členům PRTM ze spádové oblasti, v případě volné kapacity. 

Vedoucí detašovaných pracovišť mají za úkol domluvit ZS a cenu jednotky. 

Vyhodnocení proběhne po skončení prvního kvartálu 2019. 

 

 

3. Informace z komisí 

   

Trenérsko-metodická komise 

    

a/ VT PRTM 

M. Škorničková a E. Milčinský seznámili P ČKS s předběžným vyhodnocením VT 

PRTM a přizvaných talentů.  

TMK připraví do konce října úpravu metodiky provádění testů VTP. 
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b/ Projekt spolupráce s R. Arutyunyanem 

Soustředění s trenérem Rafaelem Arutyunyanem pro členy VSC, SCM a PRTM 

proběhne v Ostravě od 23. do 27. dubna 2019.  

Před tímto soustředěním proběhne ještě třídenní soustředění PRTM a dětí 

vybraných do „předprojektu“. Plán obou soustředění připraví TMK.  

 

c/ výsledky reprezentantů na soutěžích JGP 

Na základě výsledků a bodových zisků při soutěžích JGP navrhla TMK navýšení 

finančního příspěvku z programu SCM pro Danielu Ko a Nikolu Rychtaříkovou. 

 

d/ Testy všeobecné přípravy a tzv. talentové zkoušky  

P ČKS schvaluje odměnu pro M. Škorničkovou za přípravu videomateriálů a 

metodiky testů. 

P ČKS zároveň bere na vědomí, že se TVP uskuteční i v lednovém termínu testů 

výkonnosti za stejných podmínek, jako mají testy podzimní a jarní. 

 

e/mezinárodní soutěže 

P ČKS bere na vědomí změny v nominacích na mezinárodní soutěže: 

 

JGP Ljubljana / SLO      03. 10. – 06. 10. 2018 

junioři: Radek Jakubka; trenérka: Markéta Procházková – zrušení účasti z důvodu 

onemocnění R.Jakubky. 

 

Crystal Skate, Bukurešť / ROU    26. 10. – 28. 10. 2018 

Seniorky: Eliška Březinová – dodatečně požádala o účast 

 

PRIC, Praha / CZE       09. 11. – 11. 11. 2018 

juniorky: Klára Štěpánová -  výměna za seniorskou soutěž v Innsbrucku (pro 

splnění podmínky dvou mezinárodních soutěží v juniorské kategorii) 

SD Advanced Novice: Lucie Novotná / Lukáš Vochozka – nová nominace 

 

CHS I. Solar Memorial / Alpen Tr., Innsbruck / AUT  11. 11. – 18. 11. 2018 

seniorky: Klára Štěpánová – přesun na soutěž do Prahy 

junioři: Daniel Mrázek – požádal o zrušení účasti 

 

Warsaw Cup, Varšava / POL      22. 11. – 25. 11. 2018 

 seniorky: Eliška Březinová – požádala o zrušení účasti (výměna bot) 

 

Christmas Cup, Budapest / HUN    29. 11. – 02. 12. 2018 

senioři: Daniel Mrázek – požádal o přesun ze soutěže Golden Spin v Záhřebu 

TP junioři – Elisabeta Kořínková / Tomáš Moravec – dodatečně požádali o účast. 

 

Dále se soutěže zúčastní Tomáš Kupka (senioři), který byl původně nominován na 

soutěž Santa Claus Cup – tato soutěž byla v seniorských a juniorských kategoriích 

přejmenována na Christmas Cup a posunuta o víkend dopředu. 
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Golden Spin of Zagreb / CRO     05. 12. – 08. 12. 2018 

senioři: Daniel Mrázek a Filip Ščerba – požádali o zrušení účasti. 

 

f/ kategorie SB 

Členka TMK zodpovědná za SB J. Charyparová předložila seznam skupin SB 

připravujících se na sezónu 2018/2019 a seznam mezinárodních soutěží, kterých se 

tyto týmy zúčastní. 

 

g/ školení trenérů II. třídy, licence B 

Předsedkyně TMK předložila program tohoto školení, který P ČKS schvaluje a 

požaduje doplnění studijních hodin v rámci IDP Ostrava 2019. 

Český krasobruslařský svaz obdržel rozhodnutí o udělení akreditaci k provádění 

kvalifikace pro uvádění odborné způsobilosti „Trenér krasobruslení II.třídy, 

licence B“ s platností do 25. 9. 2021. 

 

 

Sportovně technická komise 

 

a/ zrušení pohárových soutěží 

Klub BK Ostrava musel zrušit z technických důvodů soutěž ČP Velká cena Ostravy v 

termínu 3. a 4. 11. 2018.  

Klub Kraso Česká Lípa musel zrušit soutěž Poháru ČKS B, která se měla konat dne 

20. 10. 2018. 

 

b/ M ČR SB 2019 

O pořadatelství dosud nikdo oficiálně nepožádal. Členka P ČKS a GS pouze obdrželi 

nezávazný email, ve kterém BK Příbram potvrzuje, že soutěž uspořádá. 

P ČKS pověřuje GS, aby klubu oznámil, že je nutné vyplnit řádnou přihlášku do 

výběrového řízení na uspořádání M ČR SB 2019. 

 

c/ registrace klubu 

Předseda STK předložil žádost o registraci nástupnického klubu po klubu MBK 

Vyškov. Nástupnický klub se jmenuje MBK KRASO Vyškov, spolek (IDČ po původním 

klubu 67). Všechny náležitosti o zaregistrování byly splněny, poplatek uhrazen. 

P ČKS souhlasí s registrací tohoto klubu.   

 

d/ Mimořádný přestup: T.Prčková, KK Nymburk  - USK Praha 

P ČKS nesouhlasí s přestupem mimo řádný přestupní termín Terezy Prčkové z 

klubu KK Nymburk do USK Praha. Předsednictvo přestup zamítlo, neboť 

předložené dokumenty nezavdávají příčinu pro řešení tohoto přestupu mimo 

přestupní termín. 
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e/ úkol z VH 

Publikovat videa jízd ze závodů hodnocených ISU SH = rozšíření on-line 

výsledků na www.skating.result.live. Zajistí Vlastimil Mrázek 

T: do první soutěže ČKS 

P ČKS souhlasí s emailem, který zformuloval předseda STK a sekretariát 

odeslal panu Mrázkovi: 

„HDMI převodník Teradek byl nastaven dle doporučení ISU (ST 

SportService): obraz 720p, bez zvuku. Je to z toho důvodu, že Teradek 

převodník musí obsloužit 10 stanic a je potřeba co nejméně stlačit 

přenosovou rychlost a hardwarovou náročnost, aby obrazová prodleva, 

která vzniká při zpracování HDMI signálu na stanicích, byla co nejnižší. Po 

konzultaci s dodavatelskou firmou ISU SH – ST SportService na JGP Ostrava, 

P ČKS zamítlo způsob Vámi navrhovaného zpracování a ukládání 

obrazového přenosu z pohárových závodů.  

Dodavatelská firma ST SportService doporučuje, abyste Vámi přednesený 

úkol z VH zabezpečil jiným způsobem než prostřednictvím ISU SH.“ 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ změny v nominacích na mezinárodní soutěže 2018 

9. – 16. 2. 2019 EYOF Sarajevo – V.Pupsová náhr. R.Kosina a M.Mišurec 

4 - 10. 3. 2019  ZSU  Krasnojarsk - F.Baudyš, náhr. V.Kvarčáková a M.Šafránková 

17. – 20. 1. 2019 Mozart Cup (SB) - M.Horklová, náhr. H.Kuglerová 

P ČKS bere změny na vědomí. 

 

b/ nominace na Mezinárodní mistrovství ČR, 14. – 16. 12. 2018, Budapešť 

Tance a SD: Z. Plesníková, R. Kosina, 

Sóla a SD: J. Baudyšová, M. Šafránková  

náhr. J. Mokrá, V. Tauchmanová 

TS pro sóla: Lucie Mužíková 

P ČKS s nominacemi souhlasí. 

 

c/ nominace na šampionáty ISU 

Mistrovství Evropy 2019, Minsk (BLR): 

muži:  Markéta Horklová (náhr. Jana Baudyšová, Stanislava Šmídová) 

sportovní dvojice: Jana Baudyšová (náhr. Stanislava Šmídová, Markéta Horklová) 

 

Mistrovství světa 2019, Saitama (JPN): 

muži: Miroslav Mišurec (náhr. Richard Kosina) 

ženy: Stanislava Šmídová (náhr. Markéta Horklová) 

 

Mistrovství světa juniorů 2019, Záhřeb (CRO): 
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sportovní dvojice: Věra Tauchmanová (náhr. Jana Baudyšová) 

taneční páry: Richard Kosina (náhr. Miroslav Mišurec) 

 

Mistrovství čtyř kontinentů, Anaheim, CA (USA): 

ženy (3 náhradník): Jana Baudyšová (náhr. Stanislava Šmídová) 

 

Mistrovství světa SB, Helsinki (FIN): Markéta Horklová (náhr. Hana Kuglerová)  

 

Mistrovství světa SB juniorů, Neuchatel (SUI): Hana Kuglerová (náhr. Markéta 

Horklová) 

 

 

d/ seminář SB 

… se uskuteční v Příbrami na ZS 25. 11. 2018 od 10 hodin. 

Přednášející H. Kuglerová a V. Paulusová. 

J. Charyparovou, vedoucí akce, byl předložen rozpočet se záporným 

hospodářským výsledkem. P ČKS neschvaluje tento ztrátový rozpočet a žádá J. 

Charyparovou a H. Kuglerovou o jeho přepracování na základě zjištění reálné 

účasti trenérů a rozhodčích SB. Poté zašlou nový rozpočet ČKS ke schválení. 

Teprve na základě schváleného rozpočtu bude pozvánka na seminář publikována 

na webu ČKS. 

 

e/ školení rozhodčích, 8. 9. 2018, Praha 

i/ školení nových rozhodčích: ze 4 uspěly v testu pouze 2 (Jirmanová Markéta, 

Svobodová Eliška), praktická část testů bude při závodech v Hradci Králové 10. -

11. 11. a v Příbrami 1. - 2. 12. 2018. 

ii/ na rekvalifikaci bylo 5 účastnic, všechny splnily test, a tak postupují ze seznamu 

rozhodčích III.třídy mezi rozhodčí II.třídy, a to jmenovitě: Holická Martina, 

Trpělková Žofie, Melicharová Karolína, Mužíková Lucie, Franková Květa 

iii/ Testy VR – splnila Jaroňová Lucie a bude doplněna do seznamu VR ČKS. 

Aktualizace všech seznamů R a VR a jejich publikace na webu a extranetu ČKS 

proběhne po návratu Adély Rybářové z dovolené. 

 

f/ školení rozhodčích kategorie TP, 10. + 11. 8. 2018, Ostrava 

.. splnila Michaela Cieslarová  a bude doplněna na seznam rozhodčích pro tance. 

 

 

 

5. Ekonomka svazu  

 

Ekonomka, účetní a GS seznámili P ČKS s čerpáním rozpočtu ČKS. 

Předsedové komisí co nejdříve rozdělí odměny členům svých komisí. 
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6. Různé 

 

a/ IDP Novices 2019 - 2021 Ostrava 

P ČKS ukládá TMK, aby připravila kritéria pro výběr trenérů a sportovců do tohoto 

projektu. 

TMK vyjde z kritérií projektu danými rozvojovým programem ISU. 

 

b/ Clearance Certificates ISU 

ČKS obdrželo právo startu za ČR pro Hannu Abrazhevich (ve sportovních dvojicích 

s partnerem Martinem Bidařem) a pro Georgie Reshtenka (sólová kategorie). 

 

P ČKS dále schválilo per rollam, že bude Ukrajinská federace požádána o uvolnění  

Mykyty Husakova pro kategorii sportovních dvojic v páru s Editou Horňákovou, a 

ukládá GS, v případě kladného vyjádření Ukrajinské federace, aby následně 

zahájil proces pro udělení ISU Clearance Certificate pro Mykytu. 

 

c/ MM ČR 2019 Budapešť (13. - 15. 12. 2018) 

P ČKS obdrželo rozpis soutěže a ukládá GS, aby jej publikoval na webu ČKS. 

P ČKS souhlasilo s návrhem GS, aby úhrada probíhala stejně jako v předešlých 

letech, tedy ČKS uhradí ubytování s plnou penzí (primárně ve dvoulůžkových 

pokojích) od čtvrtka 13. do neděle 16. 12. 2018. Protože pořadatelé plánují 

zahájení čtvrtečních tréninků již od 11 hodin, v odůvodněných případech bude 

ČKS hradit ubytování již od středy 12. 12. 2018. ČKS dále uhradí sportovcům a 

jejich jednomu zodpovědnému trenérovi cestovné veřejnou dopravu (vlak, 

autobus, nikoliv letadlo). Pokud sportovec předem písemně požádá GS, bude 

možné proplatit i cestu automobilem, ale pouze se sazbou 2,- Kč/osobu a km.  

Nominovaným činovníkům bude uhrazeno ubytování a stravování stejně jako 

sportovcům a dále cestovné a odměny dle směrnic ČKS. 

 

 

Příští zasedání P ČKS se předběžně uskuteční v pátek 16. 11. 2018 v 10,00 h. 

dopoledne. 

 

 

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovali S. Židek a K. Oubrecht. 

 


