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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 14. 6. 2019 v Brně 

 

 

1. Informace předsedy  

 

a/ kategorie SD 

Radek Jakubka zasílá průběžné lékařské zprávy. 

 

Dle informací T. Vernera se Jiří Bělohradský pokouší domluvit na spolupráci 

s partnerkou z Ruska, jejíž otec půjde pracovat do ČR. 

 

Petr Kotlařík podal osobně P ČKS informaci o tom, že se rozhodl ukončit kariéru 

v sólové kategorie a chtěl by se věnovat kategorii SD. 

 

b/ VH ČUS 

Předseda je v době konání VH pracovně zaneprázdněn, proto se VH ČUS 

zúčastní místopředseda. P ČKS se změnou souhlasí. 

 

 

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

 

i/ PR svazu 

Marketingová nabídka připravená od P. Juříčkem byla předána Edea Skates.  

Petr Juříček seznámil P ČKS s možným partnerem pro úhradu nákladů pro 

vybavení repre bundami skupin SB. 

 

 

3. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Čerpání SCM a repre 

Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání prostředků SCM a se stavem 

čerpání reprezentačních smluv. 

 

b/ podnět ledy SCM 

Protože platíme společné ledy SCM a PRTM i v Ostravě a Brně, kde je málo těchto 

členů, navrhuje ekonomka nabídnout tento led i členům PPRTM pro větší 

využitelnost ledové plochy. 

P ČKS souhlasí s tím, že tato možnost musí být dána v případě volné kapacity i 

v Praze.  

 

c/ Skating-results.live  

Dr. Jirousek připravil příslušné smlouvy s panem Mrázkem, které P ČKS schvaluje 
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s úpravami termínů, a ukládá sekretariátu, aby zařídil podpisy ze strany pana 

Mrázka. 

 

 

d/ projekt Rafael 

Dr. Jirousek připravuje návrh souhlasu, který předsedkyně TMK doplní a následně 

sekretariát rozešle sportovcům a zařídí jejich podpisy. 

 

Předsedkyně TMK představila doplněnou verzi výkonnostních kritérií Projektu 

Rafael. P ČKS ji schvaluje, po úpravách, ale žádá předsedkyni TMK o doplnění 

metodiky k těmto kritérií.  T: do 21. 6. 2019. 

Konečná verze pak bude začátkem sezóny 2019/2020 publikována na webu ČKS. 

 

e/ hrazení trenérů pouze od licence B (PRTM, SCM a reprezentace) 

Dotace MŠMT jednoznačně vymezují použití prostředků ze státního rozpočtu pro 

trenéry II. a vyšší třídy v programu Talent (týká se úhrad trenérů členů SCM? 

PRTM atp.). P ČKS již v roce 2018 rozhodlo, že toto nařízení bude platné i pro 

čerpání dotací členů reprezentačních týmů. 

Ekonomka navrhuje, aby bylo toto omezení úhrad řešeno a řečeno úpravou 

v ekonomické směrnici č. 4. GS navrhuje, aby toto nařízení bylo přidáno i do 

dodatků repre smluv pro sezónu 2019/2020 (u sportovců, jejichž trenéři 

kvalifikační požadavky nesplňují). 

P ČKS návrhy schvaluje a zároveň uděluje do konce sezóny 2019/2020 výjimku 

pro účast a úhradu nákladů na mezinárodních soutěžích pro trenéry III třídy, kteří 

již zahájili trenérské studium pro udělení licence B. 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Testy výkonnosti 

Předsedkyní TMK byla předložena konečná verze videí testů 5 – 8, kterou P ČKS 

schvaluje. 

 

 - TMK zároveň navrhuje změnu v barevném hodnocení testů výkonnosti a snížení 

počtu prvků u testů č. 5 – 7 na 5 a u testu č. 8 na 4.  

 

          Test č. 1-8 – hodnocení se nemění – jen se ruší žlutá barva 

          44,9 % a méně - neudělal, neudělala 

          59,9% - 45%    - bílá 

          100% - 60%     - zelená 

    

 

P ČKS žádá TMK o simulaci výsledků testů (procenta) při snížení počtu prvků na 5, 

resp. 4. P ČKS souhlasí i se změnou barevného hodnocení testů. 
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Předsedkyně TMK předložila úpravy v Metodice testů, které P ČKS schvaluje a 

ukládá předsedkyni TMK, aby úpravy zakomponovala do původního dokumentu.  

 

 

22. 6. 2019 se v Kravařích uskuteční seminář k testům pro trenéry. Přihlášeno 

bylo ke včerejšímu dni 25 trenérů. 

 

TMK navrhuje uspořádat školení komisařů testů v rámci společného semináře 7. a 

8. 9. 2019. 

 

 

b/ Kravaře, červen 2019 

P ČKS schvaluje konečný seznam účastníků kempu s Michalem Březinou pro členy 

a kandidáty PRTM, členy PPRTM a projektu Rafael.  

 

c/ ISU JGP 2019 a mez.soutěže 2019/2020 

P ČKS ukládá GS, aby se pokusil o převedení místa v kategorii TP junioři ze soutěže 

v Courchevelu (FRA) na soutěž v Lake Placid (USA). Důvodem je žádost TP 

Taschlerová/Taschler o účast v této JGP s ohledem na jejich trénink v zámoří. 

 

P ČKS obdrželo potvrzení ze strany ISU, že souhlasí se změnou přidělené kvóty. 

 

O nominace na soutěže JGP v Courchevelu a Lake Placid se mohou ucházet pouze 

medailisté z mistrovských soutěží sezóny 2018/2019 v kategoriích juniorů a seniorů: 

Junioři: Matyáš Bělohradský, Filip Ščerba a Daniel Mrázek 

Juniorky: Nikola Rychtaříková, Kateřina Fričová a Klára Štěpánová 

TP junioři: sourozenci Taschlerovi a Kořínková / Moravec. 

 

Na základě odezvy výše zmíněných sportovců a s ohledem na jejich umístění při M 

ČR juniorů P ČKS schvaluje tyto nominace: 

 

JGP Courchevel (FRA): Daniel Mrázek (náhr. Filip Ščerba), Nikola Rychtaříková (náhr, 

Klára Štěpánová) 

 

JGP Lake Placid (USA): Matyáš Bělohradský, TP Natálie Taschlerová / Filip Taschler. 

 

Tyto soutěže budou uvedeným sportovcům sloužit jako náhrada za prověrky 

výkonnosti, ze kterých jsou tímto omluveni, a budou tedy při těchto soutěžích plnit 

kritéria pro nominaci a zároveň mohou získat i bonusy za předvedené prvky jako 

při prověrkách. 
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P ČKS dále bere na vědomí žádosti zodpovědných trenérů o nominace sportovců 

na ostatní soutěže JGP i další mezinárodní soutěže z kalendáře ISU.  

 

P ČKS ukládá GS zajistit přihlášky tanečních párů: 

- Taschlerová / Taschler na Lake Placid ID International, 24.-28.7.2019, 

- Cimlová / Hlavsa na NRW Summer Trophy v Dortmundu, 9. – 12. 8. 2019,  

protože uvedené soutěže se konají ještě před prověrkami výkonnosti. 

 

Nominace na ostatní soutěže budou schváleny po prověrkách výkonnosti na 

jednání P ČKS 24. 8. 2019.  

V případě, že je o jednotlivé soutěže více zájemců, než je předpokládaná kvóta od 

pořadatelů, bude se při nominacích postupovat, stejně jako v minulosti, v pořadí 

dle umístění sportovců na M ČR 2019 seniorů, následně juniorů a následně žactva. 

P ČKS ukládá GS, aby sportovce a jejich trenéry upozornil na případný přetlak 

v přihláškách, aby si mohli zvolit náhradní řešení.  

 

d/ Prověrky výkonnosti: 

Komisaři na prověrky výkonnosti – nemohou se zúčastnit: 

Technický sbor:  L. Ovčáček, K. Hájková 

             Rozhodčí: M. Horklová 

P ČKS ukládá GS, aby oslovil: K. Kamberskou, H. Dobrovolnou (Buchtovou), rozh. M. 

Mišurce.         

 

P ČKS schvaluje pozvánku, kterou připravil GS a upravila předsedkyně TMK. 

P ČKS schvaluje nominační kritéria na soutěže JGP a bonusy za prvky předvedené 

při prověrkách, která připravil GS a upravila předsedkyně TMK. 

P ČKS bere na vědomí předpokládaný možný seznam účastníků prověrek. 

Z prověrek se omluvila Michaela Lucie Hanzlíková, která se ze studijních důvodů 

nezúčastní do ledna 2020 žádné mezinárodní soutěže (oznámeno emailem dne 5. 

6. 2019). Její další krasobruslařská kariéra se odvine od možností skloubení 

vrcholového bruslení se studiem. 

Aneta Janiczková – možný konflikt termínu se studiem v Dánsku. V případě, že 

problém nastane, bude z prověrek omluvena a podobně jako Eliška Březinová 

zašle videa ze soutěžích jízd. 

 

e/ školení trenérů III třídy, licence C  

Proběhne v Praze 13. - 15. 9. 2019. 

K. Kamberská předložila rozpočet a program školení. 

P ČKS je schvaluje. 

Zkoušky pro účastníky by proběhly v rámci podzimního kempu PRTM Kravaře (říjen 

2019). E. Milčinský zjistí možnosti ledové plochy/učebny. 

 

f/ zkoušky trenérů II třídy, licence B  

Zkušební komise: Petr Starec, Stanislav Židek, Monika Škorničková, Jiří Helešic. 

Termín zkoušek bude 18. 10. 2019 v Brně. 
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g/ Společný seminář trenérů a činovníků ČKS – 7. 9. 2019. 

KR navrhuje, aby se Seminář rozhodčích uskutečnil ve stejném termínu jako 

seminář trenérů, tedy 7. 9. 2019. Seminář pro členy technického panelu by byl 

v neděli 8. 9. 2019. 

Místo konání: předběžně Kampus MU Brno (záleží na ceně) 

Sobota 7. 9. – cca 10 – 16 hodin, společná část pro trenéry a rozhodčí cca 1 hod., 

následně odděleně 

Neděle 8. 9. – cca 10 – 13 pro členy TP + cca 10 – 12 pro komisaře TV 

Program: připraví do konce června předsedkyně TMK a KR.   

 

h/ jednání s ředitelkou VSC 

Předsedkyně TMK informovala P ČKS o svém jednání s ředitelkou VSC. 

P ČKS pověřuje předsedkyni TMK, aby dále jednala s VSC ve věci tréninkových 

deníků a dalších metodických dokumentech. 

 

 

Sportovně technická komise 

  

a/ Žádosti o registraci nových klubů 

 

Orel jednota Žďár nad Sázavou, IČ 488 975 40 – možné IDČ 83 

Klub bude přijat poté, co dojde k zápisu stanov obsahujících krasobruslení v rejstříku 

spolků. 

– stále problémy se zápisem krasobruslení do Stanov viz přiložený e-mail (příloha 

č. 9 zápisu) 

P ČKS rozhodlo, že E. Hrdličková bude kontaktovat dr. Jirouska se žádostí o jeho 

právní názor a následně rozhodne. 

 

 

Kraso club Valašské Klobouky, z.s. IČ 6957183 – možné IDČ 99 

Všechny náležitosti pro vstup byly splněny. P ČKS souhlasí s přijetím klubu. 

 

 

b/ Mistrovství ČR SB 

Klub HC Dukla Jihlava potvrdil termín Jihlavského ježka, ale znovu odmítl 

uspořádat M ČR SB. 

P ČKS trvá na původním termínu vyhlášeném ve výběrovém řízení, a proto bude 

dále jednat se zástupci klubu HC Dukla Jihlava. 

P ČKS zároveň žádá členku TMK zodpovědnou za SB, aby sdělila počet a seznam 

seniorských a juniorským týmů pro sezónu 2019/2020, které budou odpovídat 

pravidlům ISU (tedy mohou se nominovat na šampionáty ISU) a aby sdělila TMK, 

která mezinárodní soutěž bude pro juniorskou a která pro seniorskou skupinu 

jako nominační na šampionát ISU příslušné kategorie. Tyto soutěže pak budou 

jako nominační schváleny na příštím jednání P ČKS při prověrkách výkonnosti. 
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c/ změny pravidel  

Předseda STK předložil následující dokumenty: 

 Pravidla – systém mistrovských soutěží (připravil E. Milčinský) 

 

 Náplně ČP a Pohár ČKS pro sólové kategorie a kategorii SD dle podkladů z 

TMK a Communicationů ISU (připravili Juraj Sviatko a Petr Bidař) 

 

Náplně pro SB dle Communicationů ISU (připravila Jitka Mokrá, TMK 

podklady nedodalo) 

 

Úkol pro TMK – připravit náplně pro tance. 

 

P ČKS ukládá členům předsednictva a sekretariátu, aby provedli kontrolu 

předložených dokumentů a zaslali případné připomínky E. Milčinskému do 

neděle 23. 6. 2019.  

Předseda STK následně zašle konečné dokumenty P ČKS ke schválení do středy 

26. 6. tak, aby mohly být GS publikovány na webu ČKS do 30. 6. 2019. 

 

d/ odměny počtářům žebříčků 

Vzhledem ke zrušení poháru C ukládá P ČKS E. Hrdličkové zajištění ukončení 

dodavatelské smlouvy s P. Bidařem. 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Obsluha třetí sady ISU SH 

KR znovu navrhuje, aby byla na webu publikována výzva pro možné zájemce o 

obsluhu třetí sady ISU SH pro soutěže v Čechách (zakoupené z dotace MŠMT 

SZNR). Pokud nebude třetí sada, bude případně do Čech převedena jedna 

z moravských sad. 

P ČKS souhlasí a pověřuje předsedkyni KR a sekretariát přípravou výzvy. 

 

b/ Frankfurt 2019 

Semináře pro nové rozhodčí kategorie TP se zúčastní Jitka Mokrá a Markéta 

Horklová.  

 

c/ školení rozhodčích 2019 

KR navrhuje termín pro školení nových rozhodčích a na zvýšení kvalifikace 

stávajících rozhodčích 17. 8. 2019 v Praze nebo Hradci Králové (podle počtu 

účastníků). 
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7. Různé 

 

a/ exhibiční vystoupení držitelů reprezentačních smluv 

P ČKS bere na vědomí a schvaluje: 

- účast SD Anna Dušková / Radek Jakubka na natáčení videoklipu zpěváka Kestera 

Bayna pro Eurovizi 2020 v Praze ve dnec 9. - 11. 6. 2019.  

 

b/ Výroční zpráva ČKS 2018 

P ČKS schvaluje Výroční zprávu Českého krasobruslařského svazu za rok 2018. P 

ČKS ukládá sekretariátu její publikaci na webu ČKS a zaslání do systému MŠMT. 

 

 

c/ Příští zasedání P ČKS se uskuteční 22. 8. 2019 v 18,00 hod. v Příbrami, v hotelu 

Belvedere a dále v průběhu a po skončení prověrek výkonnosti.  

 

 

 

Předsednictvo Českého krasobruslařského svazu tímto děkuji klubu TJ Stadion 

Brno za poskytnuté prostory k jednání i vstřícnost při jeho zabezpečení. 

 

 

Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht. 

      


