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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného ve dnech 13. – 15. prosince 2018 v průběhu MM ČR v Budapešti 

 

 

1. Reprezentace A  

Předsednictvo ČKS děkuje M. Březinovi za výtečné vystoupení v seriálu soutěží 

Grand Prix a v jeho finále. 

 

P ČKS zároveň rozhodlo, že na šampionáty ISU a finálovou soutěž GP/JGP, pokud se 

na ní nominuje sportovec ČKS, bude jako vedoucí výpravy nominován vždy 

zástupce ČKS, a to předseda nebo další člen P ČKS, případně generální sekretář 

svazu nebo další pověřený zástupce ČKS (např. člen odborné komise) tak, jak to je i 

u dalších federací ISU. Toto je nutné z hlediska prezentace svazu a neúčast 

zástupce ČKS byla kritizována zodpovědnými trenéry. 

 

P ČKS zároveň schvaluje účast předsedy ČKS na ISU konferenci pro členské 

federace, která se uskuteční při MS v Saitamě (Japonsko) 

 

 

2. Informace z komisí 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ nominace na mezinárodní a ISU soutěže 2019 

Mentor Toruň Cup, 08. 01. – 12. 01. 2019 - M. Mišurec 

Bavarian Open, Oberstdorf (SD, tance), 12. 02. – 17. 02. 2019– J.Mokrá, 

V.Tauchmanová 

Challenge Cup, Hague (SD, sólo), 21. 02. – 24. 02. 2018– R.Kosina 

 

b/ seminář SB  

H. Kuglerová nabídla, že v rámci soutěže ČP SB v Brně provede v náhradním 

termínu proškolení těch rozhodčích, trenérů a členů TP, kteří se ze závažných 

důvodů nemohli zúčastnit semináře SB v řádném termínu. Toto proškolení jim 

bude započítáno jako nutná aktivita dle příslušných Zásad Pravidel ČKS. 

 

c/ M ČR juniorů Náchod 

P ČKS souhlasí s návrhem nominace činovníků: 

VR sólo: F. Baudyš, R. Schejbalová, 

R sólo: V. Tauchmanová, J. Mokrá, V. Pupsová, Z. Procházka, R. Kosina, M. 

Cieslarová, náhradníci: J. Košťálová, K. Sulowská 

VR tance: V. Tauchmanová, 

R tance: R. Kosina, M. Cieslarová, J. Mokrá 

TS sóla: B. Pražáková, M. Harant, A. Lehká, J. Baudyšová 

TS tance: J. Portová, A. Kuncová 

Porada rozhodčích bude v pátek 1.2.2019 ve 12 hodin na ZS v Náchodě. 
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Předsedkyně KR žádá VR o účast na losování soutěží ve čtvrtek 31. 1. 2019 v 

hlavním sále Městského divadla v Náchodě, Masarykovo náměstí 74. 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ šampionáty ISU 2019 

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

Vzhledem k termínu uzávěrky přihlášek pro ME 2019 (31. 12. 2018) jsou seznamy 

pro tento šampionát již konečnými. 

 

Na základě výsledků MM ČR 2019 a s ohledem na výkony sportovců na 

mezinárodních soutěžích v sezóně 2018/2019 schvaluje P ČKS následující 

nominace na šampionáty ISU: 

 

ME 2019, Minsk (BLR) 

Kategorie mužů: Michal Březina, Matyáš Bělohradský 

        náhradníci: Petr Kotlařík, Radek Jakubka, Jiří Bělohradský  

 

Kategorie žen: Eliška Březinová 

         náhradnice: Klára Štěpánová 

 

Kategorie tanečních párů a sportovních dvojic nebudou obsazeny.  

 

Vedoucí výpravy: Stanislav Židek 

Trenéři: Vera Arutyunyan, Rudolf Březina, Tomáš Verner, Jozef Sabovčík (na žádost 

E.Březinové, jeho náklady budou hrazeny z její smlouvy) 

Činovník federace: Vlasta Kopřivová (na žádost VSC Praha, které uhradí její náklady)                                                 

Manažer pro media a tisk: Jiří Kratochvíl 

 

  

   

MSJ 2019, Zagreb (CRO) 

Kategorie tanečních párů: Natálie Taschlerová – Filip Taschler, 

 

Kategorie sportovních dvojic nebude obsazena. 

 

Trenérka: Nikola Višňová 

 

Nominace sportovců soutěžících v sólových kategoriích bude provedena po 

Mistrovství České republiky pro rok 2019 v juniorských kategoriích. 
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MS 2019, Saitama (JPN) 

Kategorie mužů: Michal Březina 

         

Kategorie žen: Eliška Březinová 

  

Nominace druhého muže a náhradníků / náhradnic bude schválena v případě, že 

některý/některá ze seniorů/seniorek splní do termínu přihlášek na MS kritéria pro 

účast daná ISU.  

Kategorie tanečních párů nebude obsazena. 

V kategorie sportovních dvojic bude nominace schválena v případě, že seniorský 

pár splní do termínu přihlášek na MS kritéria pro účast daná ISU. 

 

Vedoucí výpravy: Stanislav Židek (zároveň účast na Členské konferenci ISU + 

zastoupení manažera pro média a tisk). 

Trenéři: Vera Arutyunyan, Rudolf Březina                                                 

 

 

Pro šampionáty ISU v roce 2019 uděluje P ČKS naposledy výjimku a ČKS bude 

hradit náklady na účast i těm trenérům, kteří ještě nemají trenérskou licenci B, ale 

přihlásili se do školení ČKS pořádaného v roce 2019. 

 

  

MSJ SB 2019, Neuchatel (SUI) 

Juniorská skupina Team Darlings (VSK Technika Brno). 

 

 

MS SB 2019, Helsinki (FIN) 

Seniorská skupina Olympia (USK Praha). 

 

 

b/ Testy všeobecné přípravy a tzv. talentové zkoušky  

Předsedkyně TMK předložila tabulku vyhodnocení testů, která bude rozeslána na 

kluby spolu s metodikou těchto testů.  

 

 

c/ PPRTM 

Předsedkyně TMK předložila dopracované požadavky pro členy Předprojektu. 

 

 

d/ PRTM 

P ČKS projednalo systém činnosti a zodpovědností v řízení PRTM i Předprojektu a 

rozhodlo, že vedoucí PRTM připraví na další jednání TMK koncepci PRTM a plán 

akcí PRTM i Předprojektu pro rok 2019.  

 

 



                                                                 P ČKS 13. – 15. 12. 2018 
 

4 

 

e/ SCM 

Předsedkyně TMK dále navrhla sledování sportovců v kategorii tanečních párů a 

jejich případné zařazení do seznamu členů SCM od 1. 7. 2019, jmenovitě: 

Elisabeta Kořínková, Tomáš Moravec, Andreas Straub, Klára Kazdová, Filip Štrubl 

 

A podobně i sledování sportovkyň v sólové kategorii a opět jejich případné zařazení 

do SCM od 1. 7. 2019, jmenovitě: 

Kateřina Sýkorová, Tereza Hašlarová, Michaela Vrašťáková, Thea Reichmacherová, 

Victoria Haberzettlová.  

 

Podmínkou pro jejich zařazení do SCM bude, že sportovkyně přejdou od sezóny 

2019-2020 do kategorie juniorek. Do té doby budou stále členkami PRTM. 

 

 

f/ mezinárodní soutěže 

P ČKS schvaluje nominace na mezinárodní soutěže v roce 2019: 

 

EDU Sport, Tg. Secuiesc / ROU  09. 01. – 12. 01. 2019  

Seniorky: Eliška Březinová 

 

Bavarian Open, Oberstdorf / GER   12. 02. – 17. 02. 2019 

Senioři: Jiří Bělohradský 

SD senioři: Hanna Abrazhevich / Martin Bidař 

TP junioři: Natálie Taschlerová / Filip Taschler, Elisabeta Kořínková/Tomáš 

Moravec 

SD žáci: Lucie Novotná / Lukáš Vochozka 

 

Challenge Cup, Hague / NED    21. 02. – 24. 02. 2019 

senioři: Petr Kotlařík 

SD senioři: Hanna Abrazhevich / Martin Bidař 

 

 

g/ Konečná nominace ZSU 2019 

Sekretariát ČKS obdržel od ČAUS (Česká asociace univerzitního sportu) informaci, 

že na soutěže žen bylo předběžně přihlášeno mnohem více seniorek, než je kvóta 

pořadatelů pro tuto kategorii, a proto byla všem federacím snížena kvóta, pro 

ČKS na jednu seniorku a jednoho trenéra. 

P ČKS na základě této kvóty schvaluje konečnou nominaci sportovkyň a trenérů 

na soutěže Zimní Světové Univerziády 2019 v Krasnojarsku takto: 

 

Seniorky:  Eliška Březinová, trenér Rudolf Březina  

(náhradnice Elizaveta Ukolova, trenérka Marie Sedláčková). 
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h Prověrky výkonnosti 2019 

P ČKS souhlasí s návrhem TMK a schvaluje termín prověrek výkonnosti na  24. a 

25. srpna 2019. Místo bude upřesněno. 

 

i/ ODT Vierumäki 

Pořadatelé čtyřletého kempu pro taneční páry ve Vierumäki, který sponzoruje ISU, 

otevřeli tento kemp pro další účastníky. P ČKS souhlasí s návrhem TMK, aby se 

kempu od roku 2019 účastnila i trenérka TP Taschlerová / Taschler Nikola Višňová. 

 

 

 

Sportovně technická komise 

  

a/ neoprávněný start – A. Košíková 

Předseda STK a sekretariát obdrželi dopis SK Kraso Děčín se žádostí o objasnění 

neoprávněného startu Anny Košíková za klub Akademie Tomáše Vernera 

v Příbrami a její neoprávněné přihlášce na soutěž v Mladé Boleslavi. 

 

P ČKS rozhodlo o potrestání sportovkyně dle pravidel ČKS a dále o tom, že klub 

ATV, stejně jako kluby, které přihlásily na soutěže cizince bez řádné registrace (viz 

zápis č. 11/2018) budou potrestány snížením příspěvku na ledy v roce 2019 o 10%, 

avšak v maximální výši 2 000 Kč pro první porušení a 5 000 Kč pro druhé a další 

porušení pravidel ČKS kluby a/nebo jejich členy.  

 

b/ Přestupy a hostování 

P ČKS schvaluje přestupy a hostování kategorie synchronizovaného bruslení.   

 

c/ Soutěže v ISU SH 

Předseda STK informoval P ČKS o zrušení Dragon Trophy v Brně (5. 1. 2019), a to z 

vážných technických důvodů na Hokejových halách dětí a mládeže v Brně.  

 

Při soutěži ČP v Orlové byly bonusy opět chybně přiděleny k jednotlivým prvkům! 

 

 

d/ Skating Results Live – publikování videí 

P ČKS obdrželo podnět předsedkyně VSK Technika Brno, M. Hájkové, týkající se 

publikování videí z jízd na tomto serveru v souvislosti se zavedením GDPR v ČR. 

P ČKS konstatuje, že pan Mrázek jejich publikováním pouze plní usnesení VH ČKS 

2018, odbornou i laickou veřejností, a především samotnými sportovci je toto 

hodnoceno kladně. Vše se děje po dohodě s ČKS a nejedná se o propagační a 

marketingové využití záznamů jízd. P ČKS se proto domnívá, že i na základě 

doporučení ČUS, je publikování videí jednoznačně odůvodněno zákonnou 

zpravodajskou licencí dle § 89 občanského zákoníku. Takto postupuje i 

Mezinárodní bruslařská unie.  
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Přesto P ČKS doporučuje pořadatelům všech pohárových soutěží, aby do rozpisu 

soutěže přidali odkaz na zodpovědnost vysílajících klubů za zajištění a případné 

předložení podepsaných formulářů souhlasu se zpracováním osobních údajů 

(GDPR) klubem přihlášených sportovců, a aby dále do rozpisů zařadili upozornění 

na pořizování a publikování přenosů, záznamů a videí ze soutěže pro zpravodajské 

účely.  

 

 

e/ Hardware ISU SH 

E. Milčinský informoval o technických problémech s kamerami pro natáčení videí 

pro technický panel a rozhodčí v rámci ISU SH a navrhuje zakoupit dvě kamery 

vhodnější pro tuto práci. Staré kamery by se nabídly k odprodeji. P ČKS souhlasí a 

zároveň souhlasí i s návrhem ekonomky, aby se zakoupila i nová televize pro ISU 

SH, protože publikace výsledků na té staré je již nedůstojná. 

 

f/ Rozpis M ČR juniorů 

P ČKS schvaluje rozpis tohoto mistrovství, předložený předsedou STK a ukládá 

mu, aby rozpis publikoval na webu ČKS. Součástí M ČR juniorů budou tradičně i 

soutěže tanečních párů žactva. 

 

 

3. PR svazu v dalším období  

P ČKS rozhodlo, že bude na základě dobrých zkušeností pokračovat ve spolupráci 

s Petrem Juříčkem a jeho kolegy.  

 

 

4. Různé 

 

a/ IDP Novices 2019 - 2021 Ostrava 

 

Předseda podal P ČKS informace o komplikacích, které ze strany členů a 

pracovníků Development komise ISU provázejí možné financování projektu, jejich 

neustálé žádosti o zpřesňování podmínek, změny pravidel a požadavků v průběhu 

práce na projektech a složité koordinaci se „sesterským“ projektem pro Asii. 

Předseda měl v průběhu MM ČR i jednání s Viceprezidentem ISU, A. Lakernikem, 

který projekt podporuje a se kterým se dohodl na možném postupu pro úspěšné 

posouzení projektu a přidělení prostředků ze strany ISU. 

 

 

b/ Finále Grand Prix / Junior Grand Prix 2019 

Předseda ČKS informoval o možném přesunu pořadatele finálové soutěže GP / JGP 

v prosinci 2019 (původně měla pořádat Francie). P ČKS souhlasí s postupem, který 

navrhl předseda a který se týká možného přidělení této soutěže do Ostravy. 
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c/ Valná hromada 2019 

 

P ČKS souhlasí se svoláním VH ČKS 2019 na termín 18. 5. 2019 opět v budově FTVS 

UK Praha 6. 

 

P ČKS zároveň rozhodlo, že se v roce 2019 zkušebně vrátí k systému Aktivu 

předsedů, protože je třeba s předsedy klubů projednat spoustu záležitostí, na 

které nebývá při VH prostor, případně je není vhodné do programu VH zařazovat. 

Aktiv by se konal v sobotu 13. dubna 2019, opět v prostorách FTVS. 

 

 

d/ Příští zasedání P ČKS se uskuteční v rámci M ČR v juniorů v Náchodě ve čtvrtek  

31. 1. 2019 po skončení slavnostního zahájení a losování soutěží.  

 

 

 

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


