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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 21. 11. 2019 v Praze 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně se zabýval některými velmi 

důležitými body: 

 

- Vzpomenul nečekané úmrtí členky P ČKS a předsedkyně komise rozhodčích 

ČKS paní MUDr. Jany Baudyšové. Ocenil její osobu, nejen za dlouholeté 

působení jako rozhodčí ISU, ale především vyzvedl odhodlání ve funkci členky 

předsednictva přispět ke stabilizaci činnosti komise, ke zpracování a návaznému 

schválení řady nezbytných změn do nové sezóny. Její spravedlivé a nezaujaté 

postoje budou opravdu chybět.  

 

S ohledem na úmrtí členky předsednictva paní Jany Baudyšové předsednictvo 

rozhodlo, že: 

a) v souladu s čl. VI. odst. 8 stanov nebude kooptovat nového člena na její pozici 

a nová volba člena/členky předsednictva – předsedy / předsedkyně komise 

rozhodčích proběhne na nejbližším jednání Valné hromady ČKS v květnu 2020,  

b) do doby zvolení nového člena / nové členky předsednictva – předsedy / 

předsedkyně komise rozhodčích povede komisi rozhodčích její člen za tím 

účelem komisí rozhodčích pověřený, který se bude účastnit zasedání 

předsednictva s hlasem poradním, tímto členem byla ze strany komise 

jednomyslně navržena Renata Schejbalová. P ČKS návrh komise přijímá a 

pověřuje R. Schejbalovou vedením komise do termínu konání nejbližší VH ČKS. 

c) do doby zvolení nového člena/členky předsednictva – předsedy / předsedkyně 

komise rozhodčích si komise rozhodčích rozdělí jednotlivé oblasti své 

působnosti mezi své stávající členy tak, aby práce komise mohla dál efektivně 

pokračovat.  

 

Předseda následně informoval o:  

 

a/ uskutečněném jednání s předsedou Federace krasobruslení Ruska A. 

Gorshkovem a generálním ředitelem této federace A. Koganem.  

 

Jednání proběhlo v souladu s dohodou obou stran před zahájením soutěží 

Rostelecom Cup (seriál GP) v Moskvě. 

Účastníci projednali několik oblastí vzájemné spolupráce jak dosavadní, tak i v 

dalších letech. Zabývali se i konkrétními možnostmi současné spolupráce ve 

sportovní oblasti a podporou dílčích disciplín, zejména párových. 

Předseda uskutečnil následně v průběhu pobytu několik jednání  

– s Vicepresidentem ISU panem A. Lakernikem (mj. problematika IDP, 

mezinárodní akce krasobruslení v ČR atd.),  

- s předsedkyní Kanadského svazu (názory na předpokládané návrhy na 

Kongres ISU 2020)  
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- setkal se i s dalšími významnými osobnostmi, přítomnými na tomto GP. 

- s přítomnou trenérkou Michala Březiny (Verou Arutyunyan) a závodníkem 

projednal plán přípravy do ME a MS vč. jeho účasti na MMČR v Ostravě, časový 

návrh plánu VT spolu s trenérem Rafaelem v dubnu 2020 rovněž v Ostravě.  

Účast předsedy v Moskvě nebyla hrazena z prostředků ČKS. 

 

b/ IDP Novice 2019-20 v Ostravě 

Předseda svazu informoval již o zmíněném jednání s Vicepresidentem ISU, 

poukázal na problematiku rozpočtu akce a účasti významných mezinárodních 

trenérů v rámci akce a pod.  

  

c/ následném jednání s novým vedoucím sekce krasobruslení VSC MŠMT 

Praha 

Před vlastním jednáním s T. Vernerem upozornil na významně dobré vztahy s 

vedením celého VSC v čele s ředitelkou paní Kovářovou. 

Neopomenul však nezbytnost vzájemné výměny informací a seriózní pohled na 

přichystanou Smlouvu o spolupráci mezi VSC MŠMT a ČKS. 

 

d/ o připravenosti MMČR v Ostravě 

Je upraven celkový rozpis a dojednány jednotlivé body spolupráce a dílčí 

zajištěnosti s pověřenými organizátory akce BK Ostrava.  

 

e/ soutěži JGP Czech Skate 2020 v Ostravě 

Předseda svazu informoval o přidělení soutěže ze seriálu ISU JGP 2020 

v termínu 23. – 26. 9. 2020. Zahrnuje i soutěž sportovních dvojic. 

P ČKS jmenuje S. Židka předsedou organizačního výboru JGP.  

P ČKS ukládá předsedovi OV JGP, aby započal jednání s hotely, halou a 

dodavateli a aby si k sobě vybral další členy OV potřebné k organizaci soutěže. 

Vlastní činnosti budou probíhat ve spolupráci svazu, CFS a klubu BK Ostrava. 

Dělení nákladů (a s nimi souvisejících příjmů) bude shodné s dělením při JGP 

2018, pokud se to neukázalo jako nevýhodné.  

P ČKS ukládá E. Hrdličkové, S. Žídkovi a K. Oubrechtovi, aby připravili k podání 

žádost o dotaci z programu VSA na tuto soutěž. 

 

f/ povinnostech vedoucího akce 

Na základě podnětu od sekretariátu navrhuje předseda, aby byly jasněji 

specifikovány povinnosti vedoucích akcí, kteří za tuto práci pobírají odměnu, a 

dále, aby byla tato příprava akce řádně ohodnocena. 

 

 

g/ Kongresu ISU 2020 

Proběhne v thajském Phuketu od 7. do 12. 6. 2020. Přihlášku je nutné odeslat již 

začátkem ledna. 



                                                                P ČKS 21. 11. 2019 
 

3 

 

P ČKS schvaluje účast S. Židka a K. Oubrechta a zároveň ukládá, aby členové 

delegace vyvinuli na Kongresu ISU maximální úsilí pro úspěšnou kandidaturu 

ČKS o pořadatelství ME 2023 v Ostravě. 

 

V návaznosti na informaci v bodu 1a) a 1h) ukládá P ČKS předsedovi a GS svazu, 

ve spolupráci s PR skup. ČKS, podat v daném termínu novou žádost na ISU o 

přidělení ME 2023 ČKS a Ostravě.  

 

h/ ZODM 2020 

Předseda svazu obdržel od ČOV pozvánku k účasti na ZODM 2020 

v Karlovarském kraji (19. – 24. ledna 2019). P ČKS s účastí předsedy souhlasí, a 

to vzhledem k důrazu, který ČOV klade směrem k významnosti této soutěže.  

 

 

2.  Jednání s vedoucím sekce krasobruslení VSC MŠMT T. Vernerem  

Jednání se uskutečnilo z podnětu předsedkyně TMK. Tématem schůzky byla žádost 

TMK o ujasnění vzájemné spolupráce mezi ČKS a VSC (především v oblasti ujasnění 

pravidel pro přechod členů SCM do VSC). Dalším důvodem pro schůzku byla žádost 

předsedkyně TMK, aby VSC s ČKS spolupracovalo při možných odborných 

školeních pro trenéry SCM, při možnosti vydávat metodické materiály atp. Tato 

potřeba vznikla po schůzce předsedkyně TMK s paní ředitelkou VSC Kovářovou, 

která vstřícnost ze strany VSC přislíbila.  

 

Předsednictvo s vedoucím sekce projednalo otázky spolupráce VSC s TMK, 

návaznost SCM a VSC a aktuální problematiku (výkonnost, kategorie TP a SD). 

 

Na místě byly projednány mírné úpravy vzájemné smlouvy. 

 

Z jednání vzešly tyto úkoly pro obě strany: 

 

T. Verner dodá předsedkyni TMK a P ČKS kritéria pro projekt VSC - Talent. 

M. Škorničková dodá VSC seznam trenérů SCM pro nabídku účasti na odborných 

školeních, které VSC organizuje pro své trenéry 

TMK, po souhlasu P ČKS, dodá po skončení každé soutěžní sezóny (MS 

v krasobruslení) návrhy možných kandidátů členství ve VSC z řad SCM. 

GS bude zasílat T. Vernerovi + sekretariátu VSC link na výsledky členů VSC 

v soutěžích z kalendáře ISU, kterých se budou účastnit, a bude T. Vernera 

informovat o nominacích členů VSC na mez. soutěže. 

Finanční a organizační záležitosti bude T. Verner řešit s K. Oubrechtem, sportovně-

metodické záležitosti s M. Škorničkovou a TMK.  

TMK připraví podklady pro možné metodické materiály, které by se vydaly v rámci 

publikační a edukační činnosti VSC.  
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3. Kontrola posledního zápisu, vč. plnění úkolů P ČKS  

 

a/ Hodnocení výsledků reprezentace 

Návrh opatření na zlepšení těchto výsledků. 

- Setkání s trenéry sportovců – účastníků JGP v sólových kategoriích (první bude 

v Novém Jičíně v rámci VT PRTM) 

Předsedkyně TMK se setkala s trenéry SCM v Praze a v Brně. 

V Praze dojde k posunu ve společných trénincích SCM (např. kontrolní soutěž, 

předvedení nových prvků, nadstavbové záležitosti) 

V Brně došlo k podobné dohodě u společných tréninků, včetně nabídky P. Starce 

na podporu SCM ze strany sportovní fakulty MUNI (např. v oblasti vědeckých 

záležitostí, podobně jako u VSC v Praze). 

V Ostravě dojde ke kontrolní návštěvě později. 

Předsedkyně TMK pošle předsednictvu souhrn informací a závěrů z těchto 

schůzek. 

 

P ČKS souhlasí a schvaluje jako kontrolní závody začátkem listopadu pro seniorky a 

juniorky PIC Praha a Warsaw Cup. 

Nutno konstatovat, že i na těchto dvou soutěžích byly výsledky podobně 

neuspokojivé jako v předchozích částech sezóny. Pouze K. Štěpánová splnila 

kritéria pro ME v KP. 

E. Březinová se místo Varšavy zúčastnila ze studijních důvodů soutěže Denkova-

Stavisky Cup v Sofii také s nevýrazným výsledkem, byť plní kritéria pro ME 

opakovaně, zatím ani jednou v sezóně nedosáhla bodových zisků pro účast na 

MS (naštěstí má splněno ze sezóny 2018/2019).  

 

Přehled plnění kritérií ISU reprezentanty představil GS. P ČKS ukládá GS, aby 

konečnou verzi plnění kritérií publikoval na webu ČKS před MM ČR 2019 (tedy 

po skončení soutěže Golden Spin of Zagreb). 

 

b/ změny pravidel a úpravy směrnic a dokumentů 

Připomínky ze seminářů v Brně sepsané členkou STK, Blankou Říhovou: 

Pro TMK: 

- náplně: bonusy a srážky napsat vždy k dané kategorii 

- přidat level 4 u kategorií žactva 

- u juniorek nehlásit pád u 3A a čtverných skoků 

P ČKS ukládá STK a GS doplnit / upravit výše zmíněné v pravidlech a publikovat na 

webu spolu s úpravami SB.  

Pro soutěže v ČR u kategorie Mixed Age povolit prvek "Unsustained Lift" 

P ČKS požádá o konzultaci J. Charyparovou, ale doporučuje, aby náplně v ČR byly 

shodné s náplněmi v mezinárodních soutěžích. 

 

V kategorii nejmladší žactvo SB (pre-juvenile) dojde k přidání prvku ME (z 

důvodu souladu s pravidly obvyklými na mez.soutěžích). Prvek „Unsustained 
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Lift“ bude v kategorii Mixed Age povolen jako spojovací prvek a hodnocen pouze 

jako součást programových komponentů. 

Konečné dokumenty budou publikovány na webu ČKS. 

 

 

4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Testy výkonnosti 

P ČKS schvaluje komisaře na testy výkonnosti v lednu 2020: 

Náchod: Kateřina Kamberská - vedoucí testů, Monika Škorničková, Petra 

Římalová Lehká 

Třinec: Vladimíra Milčínská - vedoucí testů, Pavel Kaška, Lukáš Ovčáček. 

 

b/ PRTM 

Předsedkyně TMK navrhuje rozšířit obsah kempů PRTM. Zařadit nadstavbové 

záležitosti (např. výživový poradce). K návrhu, který připravila TMK, se na příštím 

jednání P ČKS vyjádří vedoucí PRTM.  

 

c/ Koncepce rozvoje párových disciplín 

P ČKS schvaluje materiál „Koncepce podpory a rozvoje krasobruslařské 

disciplíny tance na ledě“, který připravila členka komise, Gabriela Žilková – 

Hrázská. 

Podobný materiál pro disciplínu sportovních dvojic připravuje Petr Bidař, který 

ale po dohodě s předsedkyní TMK jeho finalizaci odložil, aby se mohl připravit 

na zkoušky licence B. 

 

d/ Zkoušky trenérů II. třídy, licence B 

Proběhly 18. 10. 2019 v Brně. 

P ČKS blahopřeje úspěšným absolventům školení.  

Termín opravné zkoušky bude na přelomu března a dubna 2020. 

 

e/ Zkoušky trenérů III. třídy, licence C 

Proběhly 13. 10. 2019 v Novém Jičíně. 

P ČKS blahopřeje úspěšným absolventům školení.  

 

f/ lektoři bruslení 

Sekretariát obdržel žádosti z několika Krajských komisí krasobruslení na 

vytvoření metodiky školení. P ČKS ukládá TMK jejich přípravu. 

 

g/ mez.soutěže 

P ČKS bere na vědomí změny v nominacích a účastech sportovců / párů na 

mezinárodních soutěžích. Informace podal GS. 
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Ekonomka svazu  

 

a/ Čerpání rozpočtu, dotací, repre smluv a SCM 

Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání rozpočtu, čerpání dotací MŠMT, se 

stavem čerpání reprezentačních smluv a čerpání členy SCM. 

U žádostí jsou problémy s přečerpáním nákladů na majetek (při žádosti nebylo 

známo, že se bude muset dokupovat tolik náplní do tiskárny reg. karet, které jsou 

drahé, tyto náklady nelze pak čerpat proti dotaci MŠMT, pokud přesáhnou 120% 

rozpočtu) a dále je problém s dočerpáním mzdových nákladů, především u 

programu Svaz, což by mělo být do konce roku dořešeno.  

Bonusy za limity splněné při MM ČR seniorů: 

GS po konzultaci s předsedou svazu, ekonomkou a předsedkyní TMK navrhuje, 

aby sportovci obdrželi za plnění kritérií pro šampionáty ISU v rámci MM ČR 

seniorských kategorií stejné bonusy, jaké obdrží v případě splnění těchto kritérií 

na soutěžích z kalendáře ISU. Důvodem je to, že v ostatních kategoriích obdrží 

sportovci odměny v rámci přímé podpory talentovaných sportovců z programu 5 

(Organizace sportu) MŠMT, což se seniorských kategorií netýká. 

P ČKS návrh schvaluje.  

 

b/ Dotace MŠMT 

Byly podány žádosti o dotace z programů Reprezentace a Talent. Do konce 

listopadu je nutné připravit a podat žádosti o dotaci z programů Svaz a VSA (viz 

bod 1 e/). 

Předseda děkuje paní Hrdličkové za perfektní zpracování všech podkladů pro 

žádosti.   

 

c/ Úhrady na akcích ČKS – PRTM, PPRTM, školení, semináře atd. 

Ekonomka žádá, aby byla stanovena pravidla pro tyto úhrady, ať už částečně 

nebo úplné.  

P ČKS souhlasí s tím, že na základě diskuse ekonomka předloží na příští jednání 

metodický materiál. 

 

d/ Sportovní střediska ČKS 

Ekonomka obdržela žádost od zástupkyně BK České Budějovice o rozdělování 

prostředků SpS ČB způsobem, který by neodpovídal metodice použití této dotace. 

Po další komunikaci s předsedkyní klubu, J. Tomanovou, do které se zapojila i 

předsedkyně TMK, se vyjasnilo, že čerpání probíhá dle dotačních pravidel. 

 

e/ Odměny přednášejícím na školeních 

Předsedové komisí připraví do příštího jednání návrhy. 
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Sportovně technická komise 

 

a/ Přeregistrace 

Dle informací od A. Rybářové jsou nyní vydány nové registrační karty pro:  

1 975 sportovců, 207 trenérů, 37 rozhodčích, 15 členů TP a 160 ostatních 

registrací (někteří členové jsou zastoupeni ve více z uvedených kategoriích). 

 

P ČKS se rozhodlo posunout termín pro dokončení přeregistrace na 31. 12. 2019 

a vyzývá předsedy klubů, aby do tohoto termínu zaslali podklady pro 

přeregistraci všech svých členů, kteří musí být registrováni v ČKS. 

 

Po tomto termínu budou registrace členů ČKS, kterým nebyla vydána nová 

registrační karta, ukončeny. 

 

úpravy registračního systému 

P. Silný předložil další část systému, a to registraci pro kluby a pořadatele soutěží. 

Zástupcům klubů budou vytvořeny jedinečné přihlašovací údaje. Následně by 

všechny registrace na soutěže měly probíhat přes registrační systém ČKS. Pokud 

se vše osvědčí, nebude nutné předkládat u akreditace na soutěž takové množství 

dokumentů, protože pořadatel si pouze zkontroluje vše potřebné před soutěží 

v systému a při registraci již půjde pouze o „fyzickou“ kontrolu zúčastněných 

sportovců (tj. předložení průkazu totožnosti). Tím by nebylo nutné zakupovat 

čtečky pro čtení registračních karet. 

 

 

b/ Mistrovství ČR juniorů 

P ČKS souhlasilo per rollam s vypsáním nového výběrového řízení, které E. Milčinský 

publikoval na webu ČKS. 

Do výběrového řízení se přihlásily dva zájemci, kluby KK Orlová a ASK Lovosice. 

STK doporučila pořadatelství ASK Lovosice, který nabídl ZS v Litoměřicích 

(lovosický ZS nesplňuje parametry pro pořadatelství M ČR). 

P ČKS souhlasilo per rollam a přiděluje pořadatelství M ČR juniorů, Přeboru 

seniorů as M ČR žákovských kategorií TP (případně SD) pro rok 2020 klubu ASK 

Lovosice na ZS Kalich Aréna v Litoměřicích. 

 

c/ Žádosti o registraci nového klubu 

 

Krasobruslařský klub MILEVSKO, z.s. IČ 04303318 – možné IDČ 83 

 

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

 

d/ Nová sada ISU SH 

Předseda STK seznámil P ČKS s tím, že došlo k předání nové, třetí sady ISU SH. 

P ČKS ukládá sekretariátu a STK, aby dořešili předávací protokoly, pojištění a 

inventarizaci. P ČKS zároveň požádalo předsedu STK, aby zařídil prostřednictvím 
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KUMI likvidaci starých kusů zařízení z úplně původní sady pořízené v roce 2005, 

včetně založení likvidačních protokolů do účetnictví a evidence majetku ČKS. 

 

T dokončení uvedené administrativy k nové sadě: 31. 12. 2019 

T celkové likvidace starých kusů sady z r. 2005:  31. 03. 2020   

 

 

Komise rozhodčích 

 

Renata Schejbalová přijala nabídku na řízení KR do VH 2020. 

Zároveň podala informace, že Lucie Murycová požádala z rodinných důvodů o 

ukončení členství v komisi, místo ní by R. Schejbalová ráda do komise přijala F. 

Baudyše. 

Rozdělení pravomocí: 

R. Schejbalová – komunikace s P ČKS, sekretariátem, vzdělávání, domácí soutěže 

R. Kosina – mezinárodní činnost, kategorie TP 

M. Ošmera – mezinárodní činnost 

F. Baudyš – domácí soutěže 

H. Kuglerová – kategorie SB 

 

P ČKS souhlasí se zařazením F. Baudyše mezi členy komise a děkuje za rozdělení 

pravomocí jednotlivým členům komise.  

 

a/ Nominace činovníků 

P ČKS schvaluje nominace předložené za KR Renatou Schejbalovou na: 

- šampionáty ISU 

- MM ČR, Ostrava 

- M ČR juniorů, M ČR žactva + ZODM 

 

b/ Školení činovníků 

 

i/ TS pro soutěže tanců na ledě, 9. – 10. 11. 2019, Olomouc 

- při Memoriálu Pavla Romana proběhla praktická část školení na nové TS pro 

taneční páry. Školení vedl Richard Kosina, účastnila se Kamila Vokoun Hájková, 

která teoretickou část absolvovala pod vedením A. Trnkové v únoru 2019 v 

Náchodě. 

 

ii/ školení rozhodčích III. třídy pro disciplínu TP, 9. – 10. 11. 2019, Olomouc 

- při Memoriálu Pavla Romana proběhlo školení pro získání kvalifikace rozhodčí 

III. třídy pro taneční páry. Školení se účastnila Kateřina Doubravová a vedl ho 

Richard Kosina. 

 

iii/ V Litoměřicích při M ČR juniorů a TP žákovských kategorií by proběhlo školení 

pro R TP, které povede R. Kosina. Výzvu na web ČKS vloží A. Rybářová. 
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c/ nominace členů TP na soutěže Poháru ČKS 

Problémy s obsazením panelů – ti, kteří trénují, se se zavedením nového 

pravidla, že nesmějí mít na závodech v žádné kategorii svého závodníka, 

nechtějí účastnit žádných závodů. KR navrhuje řešení: udělit pro letošní sezónu 

výjimku, že jeden člen TP může mít závodníka max. ve dvou kategoriích. 

P ČKS s návrhem souhlasí a výjimku uděluje. 

 

d/ soutěže ČP – udělování bonusů 

KR nesouhlasí s uznáním bonusu závodnicím, které evidentně skočí 

přetočeného jednoduchého axela a mají problémy i s jinými prvky.  

KR navrhuje uznávat pouze nedorotované (<) pokusy, nikoliv ponížené. 

 

TMK projedná a navrhne řešení platné od příští sezóny. 

 

e/ společné jednání komisí 

P ČKS souhlasí s návrhem KR, aby se opět po skončení sezóny uskutečnilo 

společné jednání KR, STK a TMK. 

 

 

7. Různé 

 

a/ exhibiční vystoupení držitelů reprezentačních smluv 

P ČKS bere na vědomí a schvaluje: 

- účast Petra Kotlaříka v ledovém muzikálu Sněhurka, odvod dle pravidel ISU 

probíhá vždy v rámci měsíčního vyúčtování s agenturou Trisia; 

- účast Petra Kotlaříka na exhibičním vystoupení v Praze 16. 11. 2019 (premiéra 

filmu Ledové království 2); 

- účast Elišky Březinové na exhibici v Bellinzoně (SUI) ve dnech 10. a 11. 1. 2020; 

- účast Elišky Březinové a vedoucího výpravy v únoru 2020 na exhibici Paektusan 

Prize v Pchongjangu a úhradu letenek a víz ze strany ČKS, které budou následně 

uhrazeny na místě pořadateli. 

 

b/ Tereza Zendulková 

Vzhledem k ukončení spolupráce se S. Fukasem požádal klub VSK Technika Brno o 

vyřízení Clearance ISU pro T. Zendulkovou, aby mohla opět soutěžit za ČR. P ČKS 

souhlasí. 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční v lednu 2020, přesný termín bude domluven 

v rámci MM ČR v Ostravě (s ohledem na možné nominace a účastí členů P ČKS na 

šampionátech ISU a mezinárodních soutěžích). 

 

 

Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht. 

      


