
                Informace z jednání Trenérsko-metodické komise ČKS 

Dne: 16. 11. 2018 

Místo: ZS Hasa, Sámova 1 Praha 

 

1. TMK vytvořila baterii minimálních požadavků pro členy PPRTM 

a podmínek pro setrvání v systému PPRTM. Toto bude 

rozesláno trenérům vybraných dětí a vyžadováno na jarním 

kempu PPRTM (konec dubna 2019). Na návrh komise se zatím 

nebude k tomuto dělat žádný manuál.  

2. Testy VTP budou do konce sezóny 2018-19 pořádané při testech 

výkonnosti na ledě a současně bude vytvořen formulář pro 

testování dětí v klubech. Toto testování bude provádět trenér, 

zapisovat do formuláře a odesílat do centrální databáze na ČKS. 

Toto testování bude dobrovolné a cílem je postihnout větší 

objem dětí. Následně budou děti na základě testů a výsledků na 

závodech v dané sezóně vybrány a pozvány do výběru. 

Současně bude probíhat kontrola připravenosti již vybraných 

dětí. Toto vždy bude probíhat po skončení dané sezóny. Toto se 

týká kategorii nováčků. Pokud ještě nebude bruslař závodit a 

objeví se u něho nadprůměrné schopnosti, bude na zvážení 

komise, jestli bude vybrán do PPRTM. 

3. TMK doporučuje pořádat nepovinný seminář trenérů po 

skončení sezóny jako zpětnou informaci o uplynulé sezóně. 

Termín bude včas zveřejněn. 

4. TMK vypsala požadavky na výkonnost členů PRTM a bude 

probíhat sledování členů formou návštěv zodpovědných trenérů 

na vybraných tréninkových jednotkách pro SCM a PRTM (v 

termínu od 1. 1. 2019) 

5. Pro SCM bude vytvořen systém odměn za výkonnost, který by 

měl motivovat závodníky k vyšší výkonnosti. Cílem je rozdělovat 

peníze za vyšší a vyšší výkonnost. 



 

6. K. Kamberská vytvoří nová kritéria pro školení trenérů, která 

budou platná od 1.7. 2019 a z toho vyplývá, že školení trenérů 

3. třídy bude na podzim 2019 

7. Na návrh E. Horklové je potřeba předělat testy výkonnosti na 

ledě a přizpůsobit se v nich novým trendům. Návrhem a 

koncepcí byly pověřeny K. Kamberská a B. Silná. Nové testy by 

se jezdily od nové sezóny 2019-20. Jedná se o testy č. 1-5 

8. TMK určila jako prioritní kritérium pro účast na ME pro druhého 

závodníka umístění na MM ČR (Michal Březina má nominaci 

zajištěnu svými výkony v sezóně a je z účasti na šampionátu ČR 

omluven)  

9. TMK dopracuje testy výkonnosti pro taneční páry a sportovní 

dvojice – zodpovědné: B. Silná a E. Horklová 

 

Zapsala M. Škorničková. 

 

     


