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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného ve dnech 16. listopadu 2018 v Praze 

 

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

 

i/ Registrace ČKS 

A. Rybářová začala tisknout kartičky pro nově registrované. Pro přeregistrace 

stávajících členů bude vytvořen formulář s jednoduchým seznamem členů, které 

chce klub přeregistrovat, včetně jejich funkcí. Ostatní informace budou 

importovány z excelovských souborů členské základny, které kluby odevzdávají 

ČKS v průběhu podzimu 2018. Kluby budou s postupem obeznámeny v průběhu 

prosince. Vlastní přeregistrace a tisk nových kartiček bude probíhat od ledna 

2019 do léta 2020 v pořadí, v jakém žádosti z klubů přijdou. 

 

2. ISU JGP Ostrava 2018  

Předseda seznámil P ČKS s předběžným pozitivním hospodářským výsledkem 

soutěže. 

 

3. Informace z komisí 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ změny v nominacích na mezinárodní a ISU soutěže 2018 

20. 11. – 23. 11. 2018 Tallinn Trophy – F. Baudyš místo J. Košťálové 

29. 11. – 2. 12. 2018 Christmas Cup, Budapest – V. Kvarčáková místo M.Mišurce 

4. 12. – 9. 12. 2018 Golden Spin of Zagreb – M.Mišurec 

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

5. – 9. 12. 2018 Finále GP a JGP – J. Baudyšová (náhr. R. Kosina)  

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

Kuglerová)  

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

Český rozhodčí nebyl vylosován pro soutěže zimní Univerziády 2019 

v Krasnojarsku (RUS). 

 

b/ změna OSPS 

Na základě připomínky M. Blaťáka představila J. Baudyšová změnu OSPS v části 

týkající se rozhodčích a vrchních rozhodčích (jedná se o pouze o záměnu větného 

sledu v těchto odstavcích). Nové znění OSPS je již publikováno na webu.  

 

c/ změny a doplňky pravidel ČKS 

J. Baudyšová předložila návrhy na změny, úpravy a doplňky dokumentů 

s pravidly ČKS. Návrhy zapracuje KR a STK do Pravidel ČKS a zároveň zjednoduší 

systém pravidel na webu ČKS. 
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P ČKS schválilo per rollam soubor „VR speciální pravidla 2018“, který je již 

publikován na webu ČKS. 

 

d/ ISU seminář pro rozhodčí SD Berlín 2019 

P ČKS schvaluje nominaci rozhodčích V. Kvarčákové a M. Šafránkové na tento 

seminář. 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ MM ČR 2019 

P ČKS projednalo žádost zodpovědných trenérů o neúčasti M. Březiny na MM ČR. 

Souhlasí s předloženými argumenty a M. Březinovi neúčast povoluje s ohledem na 

předvedené výkony v seriálu GP a jeho účast ve finále tohoto seriálu.   

 

GS seznámil P ČKS se stavem plnění kritérií pro účast na MMČR 2019. Konečný 

seznam účastníků bude publikován na webu ČKS v týdnu po skončení poslední 

příslušné kvalifikační pohárové soutěže (Velká cena USK). 

 

b/ šampionáty ISU 2019 

GS seznámil P ČKS se stavem plnění kritérií pro účast na ISU šampionátech 2019. 

Aktualizovaný dokument bude po skončení poslední mezinárodní soutěže v roce 

2019 s účastí zástupce ČR publikován na webu ČKS. 

 

P ČKS schvaluje, s ohledem na neúčast na MM ČR 2019, předvedené výkony 

v sezóně a kvóty v kategorii mužů, nominaci M. Březiny na ME i MS. 

O dalších nominacích bude rozhodnuto s ohledem na stav plnění kritérií ISU pro 

šampionáty, výkonů předvedených v sezóně a pořadí při MM ČR 2019. 

 

c/ Testy všeobecné přípravy a tzv. talentové zkoušky  

P ČKS znovu projednalo systém těchto testů. Potvrdilo, že do konce sezóny bude 

pokračovat stávající systém. Od příští sezóny budou testy prováděny již pouze 

v klubech. TMK připraví metodiku a formuláře, do kterých budou kluby výsledky 

zapisovat. Za TMK bude za zpracování výsledků zodpovědný určený člen komise, 

který za to obdrží odměnu v rámci odměn v komisi. Systém bude otevřený pouze 

pro všechny kategorie nováčků v právě skončené pohárové sezóně. TMK má za 

úkol obeslat kluby s metodikou těchto testů do konce roku 2018. Kluby odevzdají 

tabulku s výsledky testů do konce února 2019.  

V rámci testů PRTM budou pozváni bruslaři s nejlepšími výsledky z klubových testů 

(a v první sezóně i společných testů TVP) a výkonů předvedených na pohárových 

soutěžích v právě skončené pohárové sezóně. U těchto sportovců ČKS uhradí 50% 

nákladů. Kluby budou moci přihlásit i další závodníky, ale jejich náklady na účast 

bude hradit klub/sportovec v plné výši. 

 

Předsedkyně TMK předložila seznam komisařů TVP, který P ČKS schvaluje. 
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d/ PPRTM 

Předsedkyně TMK předložila minimální požadavky pro členy Předprojektu 

talentované mládeže.  

P ČKS žádá TMK o jejich dopracování a přípravu metodiky pro seminář trenérů.  

 

e/ PRTM 

Vedoucí PRTM předložil rozdělení členů PRTM do detašovaných středisek SCM, kde 

tito sportovci mají možnost využívat od 1. 1. 2019 ledy SCM hrazené ČKS.  

P ČKS také schválilo systém předvádění rozpracovanosti prvků členy PRTM i SCM 

v závislosti na jejich věku, který na trénincích SCM hrazených svazem budou mít 

právo kontrolovat předsedkyně TMK, vedoucí SCM, vedoucí detašovaných 

pracovišť SCM a vedoucí PRTM. Z kontrol budou výše zmínění činovníci tvořit 

zápisy, které zašlou vedoucí TMK. Podrobnosti připraví TMK a vedoucí SCM. 

P ČKS schvaluje seznam členů PRTM a upravená kritéria pro členství v PRTM, které 

předložil vedoucí PRTM. Dokumenty budou v dohledné době publikovány na webu 

ČKS. 

 

f/ SCM 

Předsednictvo ukládá TMK, aby na dnešním zasedání TMK dopracovala seznam 

členů SCM platný od 1. 1. 2019, který bude zaslán na MŠMT, a dále, aby 

dopracovala kritéria SCM platná pro sezónu 2018/2019. 

 

g/ Seminář trenérů – jaro 2019 

Předsedkyně TMK navrhla, aby se uskutečnil dobrovolný seminář trenérů vždy i po 

skončení sezóny a před začátkem přípravy sportovců na sezónu příští. Bude 

obsahovat i část na ledové ploše. Tradiční povinný podzimní seminář (dle Zásad 

pro trenéry ČKS) bude zachován. 

P ČKS s návrhem souhlasí a ukládá TMK připravit termín, místo a návrh rozpočtu. 

 

h/ Školení trenérů II.třídy, licence B 

Z důvodu zahájení školení specializace pro získání trenérské licence B až na jaře 

2019 a s ohledem na to, že není znám termín možného dalšího školení licence B v 

budoucnosti, rozhodlo předsednictvo ČKS, že bude umožněno případným 

zájemcům, aby se do 8. prosince 2018 přihlásili ještě do stávajícího běhu školení.  

 

i/mezinárodní soutěže 

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

 

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

seniorky: Nikola Rychtaříková – dodatečně požádala o účast 

 

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

senioři: Tomáš Kupka – zrušení účasti, zranění 
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             Georgii Reshtenko – přesun ze soutěže v Tallinnu (nemoc trenéra) 

 

Golden Spin of Zagreb / CRO     05. 12. – 08. 12. 2018 

senioři: Georgii Reshtenko – přesun ze soutěže v Tallinnu (nemoc trenéra). 

SD senioři: Hanna Abrazhevich / Martin Bidař – zrušení účasti pro zranění. 

 

j/ Testy výkonnosti 

Předsednictvo ČKS schvaluje komisaře pro testy výkonosti 2019: 

 

Český Těšín, 5. - 6. 1. 2019 

Vedoucí komise: S. Židek 

Komisaři na ledě: L. Murycová, M. Harant 

Komisaři na suchu: V. Milčinská, L. Ovčáček, J. Němcová, S. Mičánková 

 

Uherský Brod, 23. – 24. 3 2019 

Vedoucí komise: R. Kosina 

Komisaři na ledě: L. Ovčáček, M. Horklová 

Komisaři na suchu: V. Milčinská, S. Mičánková, G. Machová, M. Škorničková 

 

Praha, USK, 30. – 31. 3. 2019 

Vedoucí komise: E. Horklová 

Komisaři na ledě: M. Škorničková, J. Baudyšová 

Komisaři na suchu: M. Sedláčková, J. Němcová, S. Mičánková, G. Machová 

 

 

Sportovně technická komise 

  

a/ start cizinců v pohárových soutěžích ČKS 

Předseda STK podal P ČKS informaci o tom, že dva cizinci neměli zaplacenou 

registraci na další rok ,a přesto se zúčastnili pohárových soutěží ČKS. Systém pro 

výsledky pohárových soutěží tyto závodníky odhalil a body jim nebyly započteny.  

A. Rybářová znovu obešle kluby s upozorněním. 

 

b/ M ČR SB 2019 

K pořadatelství se přihlásil klub BK Příbram. 

P ČKS mistrovství přiděluje v termínu sobota 9. 2. 2019. 

 

c/ MM ČR 2020 

P ČKS ukládá STK, aby vyhlásilo výběrové řízení na pořadatele Mezinárodního 

mistrovství ČR v krasobruslení pro rok 2020 v termínu 12. – 14. 12. 2019. 

 

d/ Soutěže v ISU SH 

Při soutěži v Novém Jičíně u kategorií Nováčci chlapci a nováčci mladší dívky vypadl 

softwarovým nastavením poslední prvek, ale pořadí to po přepočítání neovlivnilo. 
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Při soutěži v Brně byly bonusy chybně přiděleny k jednotlivým prvkům. 

 

e/ Přestup mimo přestupní termín:  

Andrea Sabolová, z TJ Kralupy do SK Krasobruslení Sparta 

Žádost byla podána z rodinných důvodů, STK povolení doporučuje. 

P ČKS souhlasí s přestupem mimo řádný přestupní termín poté, co sportovkyně 

doloží potvrzení o změně školy.  K tomu jí vyzve sekretariát. 

 

f/ Hostování mimo přestupní termín:  

Barbora Klesalová / Matěj Klesal – hostování do kategorie SD z KK Stadion 

Praha do USK Praha 

Žádost byla podána z důvodů trenérského zabezpečení v kategorii SD. 

P ČKS souhlasí s hostováním mimo řádný přestupní termín z důvodů uvedených 

v žádosti (jiná disciplína). 

 

g/ Skating Results Live 

P ČKS upozorňuje, že systém Skating Results Live není oficiálním 

výsledkovým systémem ČKS a průběžné výsledky v něm publikované jsou 

pouze orientační. 

 

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Čerpání rozpočtu ČKS 

Ekonomka a GS seznámili P ČKS s čerpáním rozpočtu ČKS. 

 

b/ Dotace ČOV 

GS podal P ČKS informaci o tom, že letos ČOV zrušil vyplácení příspěvků na 

soutěže nadějí Visegrádu.  

 

c/ Ekonomické směrnice ČKS  

Ekonomka představila návrh úprav ekonomické směrnice č. 5, která stanoví 

způsob čerpání finančních prostředků Sportovních center mládeže ČKS.  

P ČKS rozhodlo, že zůstane původní znění směrnice. Ekonomka zpracuje 

metodický pokyn pro vedoucí detašovaných pracovišť a sportovce. 

 

P ČKS také souhlasí s přidáním termínu pro čerpání prostředků za soutěže v ISU 

SH: Kluby mají povinnost vše vyúčtovat ve lhůtě 14 dní po skončení soutěže (i 

s ohledem na soutěže pořádané v půlce prosince). 

 

d/ mezinárodní soutěže v ČR a jejich financování 

Na návrh ekonomky budou účtovány stejně jako soutěže Českého poháru. 
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4. Aktualizace webových stránek 

GS se sešel s Petrem Juříčkem a dohodli se, že zprávy ze soutěží budou, kromě 

FB, publikovány i na webu ČKS. 

Členové ČKS provedou kontrolu starých souborů na webu a domluví se s GS na 

jejich případných úpravách nebo odstranění. 

 

 

5. Různé 

 

a/ IDP Novices 2019 - 2021 Ostrava 

V rámci soutěže ISU GP v Helsinkách se předseda setkal se S. Rakhamo, 

předsedkyní ISU DvC, na její žádost, a projednali spolu: 

- postup přípravy a termínovou zajištěnost IDP Novice 2019 v Ostravě, vč. 

podrobnějších rozborů plánovaného programu a zvládnutí zpracování podkladů a 

rozpočtu (vše organizační tým IDP připravuje).  

Současně je snaha ze strany ISU uspořádat současně v Ostravě i Kurz pro „Coach 

Developers“. Organizátoři s tímto souhlasí, ale nejdříve v rámci II. Campu v 08 

2019. 

Paní Rakhamo otevřela i otázku možného využití projektů Erasmus a s přítomnými 

předsedy svazů v rámci Evropy a sondovala možnosti spolupráce s univerzitami. 

Bude ještě otázkou dalšího jednání případně v rámci MS. 

 

Závěrečný termín potvrzení účasti jednotlivých federací je 19. 11. 2018.  

 

P ČKS souhlasí s podpisem dokumentu „Federation Commitment“ a jeho 

okamžitým odesláním. 

 

 

b/ Informace z porady předsedů sportovních svazů ČUS 

Porada se uskutečnila 13. 11. 2018 v Praze na Strahově. 

Porady se zúčastnil mimo vedení ČUS i náměstek ministra ŠMaT Karel Kovář. 

Ten podal informace k termínům vyhlášení Programů pro svazy, zmínil se o 

některých dílčích Programech (vč. Můj klub), finančních nárocích, předpokladech 

výše rozpočtů a tendence jejich naplňování v příštích letech. Stále bude důležitá 

otázka o stavu členské základny, stejně jako i stávajícího dělení sportů do 

jednotlivých kategorií. 

Na základě vznesených požadavků přítomných přislíbil p. Kovář zřízení 

pravidelných „konzultačních hodin“ v rámci MŠMT. 

 

Programy Repre a Talent mají mít navýšené prostředky. Ty půjdou především do 

kolektivních a zimních sportů, ale mezi nimi bude preferováno lyžování. Žádný 

svaz by neměl dostat nižší částku než letos. U programu Talent se počítá 

s postupným přechodem na víceleté financování. Naopak program Svaz bude mít 

k rozdělení prostředky nižší. 

Po mnoha letech bude vyhlášen investiční program SZNR, nutná spoluúčast 20%.  
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GS ČUS poté informoval: 

 K 31. 12. 2018 je ve výpovědi smlouva s pojišťovnou Kooperativou (úrazové poj. 

sportovců a členů svazů), ale byl uzavřen dodatek prodlužující smlouvu do 31. 1. 

2019. Do té doby bude ukončeno výběrového řízení na nového dodavatele služby 

s platností od 1. 2. 2019. Jedná se o náklad pro ČOV cca 20 mil. Kč ročně. 

Nyní se hledá možnost formy náhrady. Úhrada z příspěvků MŠMT je v jednání, ale 

zvažuje se mj. i možnost příspěvků jednotlivých svazů. 

 

V platnosti budou pro rok 2019 i nadále smlouvy s OSA, Intergramem i Pojištění 

zodpovědnosti trenérů. 

 

 

c/ Exhibiční vystoupení držitelů reprezentačních smluv 

P ČKS bere na vědomí a schvaluje následující exhibiční vystoupení: 

- Eliška Březinová - vystoupení na akci pořádané Fuel s.r.o. v Praze dne 17. 11. 

2018;  

- Petr Kotlařík - vystoupení na akci pořádané Fuel s.r.o. v Praze dne 17. 11. 

2018. 

 

d/ Konečná nominace EYOF 

P ČKS schvaluje konečnou nominaci sportovců a trenérů na soutěže EYOF 2019 

v Sarajevu, a to na základě plnění kvalifikačních kritérii: 

 

Chlapci: Daniel Mrázek (trenér Pavel Kaška),  

Dívky: Klára Štěpánová (trenér Evžen Milčinský), náhr. Kateřina Fričová (trenérka 

Barbora Kostková). 

 

e/ startovné SD Novotná / Vochozka 

P ČKS souhlasí s návrhem GS, aby se žákovské sportovní dvojici Novotná / 

Vochozka uhradilo startovné na soutěži PRIC 2018 z programu 5 MŠMT, a to 

v rámci podpory párových disciplín jako v minulých letech. Důvodem je aktivní 

účast dvojice na soustředění PRTM, opakovaná účast na seminářích ISU, 

výkonnostní vzestup. 

 

 

Příští zasedání P ČKS se předběžně uskuteční v rámci MM ČR v Budapešti ve dnech 

14. a 15. 12. 2018 operativně dle časových možností při soutěži. 

 

 

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


