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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 30. 1. 2020 v Praze 

 

1. Informace předsedy  

 

a/ Setkání během ME 2020 ve Štýrském Hradci 

i/ s předsedou Federace krasobruslení Ruska A. Gorshkovem a Generálním 

ředitelem této federace A. Koganem 

- jednání se týkalo schválení uvolnění sportovkyně Elizavety Zhuk, ale až od 1. 4. 

2020. Oba částečně informovali o vlastním průběhu jednání jejich federace k 

tomuto bodu. Předseda jim vyslovil poděkování, že vyšli vstříc našemu 

požadavku, a tím podpořili i další rozvoj disciplíny SD. 

 

P ČKS ukládá GS, aby připravil dokumenty potřebné pro vystavení Clearance 

Certificate ISU Elizavetě Zhuk. 

 

ii/ Setkání s 1. Viceprezidentem ISU panem A. Lakernikem: 

proběhlo na základě požadavku Viceprezidenta ISU. Otázky jednání: 

- některé oblasti připravovaných návrhů pro Kongres ISU, ke kterým proběhla 

i částečná výměna názorů. 

- předseda poděkoval za podporu Projektu IDP Novice 2019-2020, resp. 

schválení rozpočtu, pozval Viceprezidenta na závěrečný kemp tohoto Projektu. 

- proběhla diskuze o možnostech pořádání dalších mezinárodních akcí v 

krasobruslení na území ČR. Viceprezident ISU poděkoval za dosavadní aktivitu v 

pořádání akcí a rovněž ocenil jejich organizační kvalitu.  

- bylo dohodnuto, že případné další diskuze proběhnou předběžně, spolu s 

dalšími prezidenty svazů, v rámci MS v Montrealu. 

 

b/ IDP Novice 2019-20 v Ostravě 

Předseda svazu informoval: 

- o konečném schválení rozpočtu akce na závěrečný rok a dále finanční 

dotaci, která je bohužel o něco nižší, než byla v roce 2019 (navíc bude rozpočet 

zatížen i sílící českou korunou), 

- o předběžných plánech, přesných termínech akce a obsazení 

přednášejícími, 

- o možném doplnění zúčastněných závodníků z ČKS 

P ČKS souhlasí s návrhem na doplnění seznamu nominovaných sportovců o 

Damiána Malczyka. 

 

c/ Stručná informace o průběhu a organizaci ME 2020 v Rakousku 

Předseda pouze přednesl svůj názor na současnou reprezentaci, jejich 

vystoupení a případné další kroky ke zlepšení jejich výsledků. K hodnocení se 

posléze přidali i předsedkyně TMK a v Grazu přítomný místopředseda svazu. 

Z hodnocení vyplynuly tyto závěry. 
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Předsedkyně TMK napíše email R. Březinovi a E. Březinové, aby do 5. 2. 2020 

zaslali na VSC všechny podklady nutné pro dokončení administrativy pro 

zařazení Elišky mezi členy VSC, včetně jasného tréninkového plánu alespoň do 

MS. Pokud toto nesplní, nebude do VSC zařazena. 

Podobně budou i SD Zhuk/Bidař a Dušková/Jakubka požádány o zaslání 

tréninkových plánů přípravy na příští sezónu, včetně povinnosti jejich účasti na 

dubnovém kempu v Ostravě. 

Předsedkyně TMK požádá paní Kopřivovou, aby se v rámci jednání TMK 

v Litoměřicích vyjádřila ke stavu přípravy a plánům Matyáše Bělohradského. 

B. Kostková, zodpovědná trenérka F. Ščerby, bude vyzvána k předložení 

tréninkových plánů, především s důrazem na zlepšení fyzické kondice a tělesné 

stability sportovce. 

Předsedkyně TMK také napíše e-mail M. Březinovi a tanečním párům 

Taschlerová/Taschler a Cimlová/Hlavsa, poděkuje jim za dosavadní reprezentaci 

v této sezóně a vyjádří podporu do další přípravy. 

Nastávající generace seniorek juniorského věku není v optimálním stavu, ale 

svaz podporuje jejich osobní trenéry v hledání cesty z problémů. Řešeno bude 

konzultacemi po skončení sezóny na kempech v Ostravě, včetně možné 

podpory a pomoci do příští sezóny. 

 

 

d/ JGP Czech Skate 2020 v Ostravě 

- přidělení soutěže ze seriálu ISU JGP 2020 v termínu 23. – 26. 9. 2020. 

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

žádost o dotaci z programu VSA na tuto soutěž. 

 

Žádost na MŠMT byla podána.  

S. Židek zároveň dostal příslib dotace od MSK, žádost o dotaci již byla ve 

spolupráci S. Židka a E. Hrdličkové odeslána na kraj. 

Před podpisem je též smlouva na dotaci od města Ostrava (musí být 

prostřednictvím klubu BK Ostrava). 

 

e/ Informace o podnětech zaslaných svazu 

 

i/ Dopis BK Příbram 

Předseda svazu a celé předsednictvo obdrželo 16. 12. 2019 dopis od výboru BK 

Příbram ohledně hostování členky SB Daniely Knejzlíkové ve skupině Euphoria 

USK Praha, údajně bez vědomí klubu, s upozorněním na nejasnosti 

v přestupním řádu ČKS. 

 

STK situaci prověřilo a potvrzuje, že bylo postupováno s platným přestupním 

řádem, který umožňuje hostování závodníka bez souhlasu mateřského klubu. 

Zároveň není ani uvedena povinnost, aby závodník mateřský klub o záměru 

hostovat informoval.  
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P ČKS ukládá STK přidat do přestupního řádu povinnost sekretariátu informovat 

mateřský klub (e-mailem).  T: měsíc před příštím přestupním obdobím 

P ČKS zároveň ukládá sekretariátu, aby publikoval a aktualizoval na webu ČKS 

v Extranetu seznam aktuálních hostování.  T: do konce 15. února 2020 

  

P ČKS pověřuje GS přípravou a zasláním odpovědi klubu BK Příbram. 

 

ii/ Dopis SKK Liberec 

Předseda svazu a celé předsednictvo obdrželo 30. 12. 2019 dopis od předsedy 

SKK Liberec ohledně stanovení výchovného sportovkyně přestupující z BK 

Variace Liberec a dále odpověď klubu BK Variace Liberec ze dne 15. 1. 2020. 

 

Stanovisko P ČKS: 

Řády ČKS v tomto případě hovoří zcela jasně. Registrace do 2 let od ukončení 

členství je jen přes původní klub, pokud je tomu jinak, tak dle Přestupního řádu. 

Jinak by si každý přestupoval, jak chtěl, tím, že by ukončil členství, a začal zase 

jinde. 

 

- z Registračního řádu, článek 15  

1. Pokud žádá závodník o obnovu své zrušené registrace závodníka do dvou let 

od oznámení ukončení činnosti, musí tak učinit prostřednictvím svého 

původního mateřského klubu (pokud tento existuje). V případě, že závodník 

chce startovat za jiný klub, je nutno postupovat podle platného přestupního 

řádu. Po uplynutí dvou let od ukončení činnosti může závodník požádat o novou 

registraci prostřednictvím jakéhokoliv jiného klubu. Datem ukončení činnosti se 

rozumí datum nejbližšího následujícího přestupního termínu od doručení 

oznámení.  

 

To znamená, že ve jmenovaných případech je nutný přestup a je třeba uhradit 

výchovné. 

Zákonní zástupci také o přestup požádali, a i v tomto případě hovoří „Přestupní 

řád“ zcela jasně: 

1.5.5. Po schválení přestupu sportovce předsednictvem ČKS je přijímací klub 

povinen zaplatit mateřskému klubu výchovné do 30 dnů od schválení přestupu, 

pokud nedošlo k jiné písemné dohodě.  

1.5.6. V případě nedodržení termínu 30 dnů, nebo pokud nedošlo k jiné dohodě, 

bude sportovci dočasně zastavena soutěžní činnost.   

 

Vzhledem k tomu, že k jiné dohodě nedošlo, mají sportovci v tuto chvíli 

pozastavenou závodní činnost. 

 

GS obešle dotčené kluby s odpovědí na tento dopis a rozhodnutím P ČKS. 
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f/ Sportovní centrum – studentský kampus Praha 

Předsedu kontaktoval Jiří Pěknic, z FTVS UK Praha 6, se žádostí o spolupráci na 

projektu výstavby sportovního kampusu vč. případné pomoci pro vytvoření 

nejmodernějších podmínek pro praxi a vzdělávání trenérů krasobruslení. Objekt by 

však mohl sloužit v budoucnosti i pro případné výcvikové tábory nebo menší 

mezinárodní akce. 

 

Předsednictvo pověřilo předsedu a místopředsedu (předsedu STK) o posouzení 

možností a zpracování technických doporučení, která by mohla pomoci využívat 

sportoviště i v rámci svazu. 

T: do 15.2.2020 

  

 

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

 

a/ kategorie SB 

P ČKS vyzývá zástupce synchronizovaného bruslení v odborných komisích ČKS i v 

klubech, které se skupinám SB věnují, aby předložili jasný a nezpochybnitelný návrh 

materiálu, jak má ČKS postupovat při tvorbě kalendáře soutěží SB s ohledem na jiné 

zájmy vrcholných skupin (seniorské a juniorské bojující o právo účasti na MS) a 

ostatních skupin SB v nemistrovských kategoriích. Dále tyto zástupce žádá o návrhy 

způsobu nominace na MS SB seniorů i juniorů, který ale nemůže být odlišný, než mají 

ostatní kategorie (sóla, páry, tance). 

     Trvá. 

 

b/ PR svazu 

 

Mediální výstupy na webu 

Záložka je již od prosince aktivní 

 

E-shop 

Zdrželo se díky problémům na straně dodavatelů a distributorů.  

 

P ČKS vyzývá PR skupinu k urychlenému spuštění e-shopu ČKS a žádá P. Juříčka, 

aby se příprava e-shopu stala prioritou jeho práce. 

 

Partneři MČR 

Bylo oslovena cca 5 subjektů (z toho 3 akce - lední show a podobné typy), leč ne 

vždy úspěšně. Proběhlo i jednání s panem Volným (Los Křupos), kde došlo k 

dohodě, že se nejprve vyhodnotí spolupráce s Klárou Štěpánovou (z kraje roku 

2020). 

P. Juříček zaslal P ČKS informaci o šíři a dosahu mediálních výstupů z MM ČR a 

informoval o opravdu velké sledovanosti šampionátu v nových médiích. 

V prvním lednovém týdnu vyšel, v návaznosti na rozhovory poskytnuté 

sourozenci Březinovými při MM ČR, devíti stránkový článek "Interview"  
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( https://www.magazin-interview.cz/ ). 

 

Partneři obecně 

Bylo osloveno cca 20 subjektů, ze kterých seriózně reagovalo zatím pouze 

Hodinářství Bechyně. Připravuje se schůzka 

 

Ostatní činnosti 

Kromě standardní a pravidelné činnosti skupiny + výše zmíněných záležitostí 

skupina připravovala MM ČR, konkrétně její zástupci pomáhali realizovat 

kampaň, řešili prezentace a dárky účastníkům se zástupci MSK a Ostravy, 

přípravu tiskové konference.  

 

Proběhlo FOI, kde byl ČKS partnerem. 

 

Probíhala komunikace kolem partnerů – realizovaných akcí "Louskáček" a 

Štěpánová + LOS Křupos. 

 

 

d/ povinnosti vedoucího akce + odměny přednášejícím na školeních 

Předsedkyně TMK připravila návrhy povinností vedoucích akcí a ceník 

lektorských prací pro ČKS, zahrnující i odměnu vedoucího akce. 

 

P ČKS po diskusi doplnilo povinnosti vedoucích akcí a schvaluje jejich konečnou 

verzi: 

Semináře, školení 

1. Zpracovat rozpočet akce 

2. Zajistit místo, místnosti, případně sportoviště, eventuálně ubytování lektorů 

3. Zajistit program 

4. Zajistit pozvánku, administrativní úkony ve spolupráci se sekretariátem 

5. Zajistit bezproblémový průběh 

6. Vyúčtovat akci 

 

Výcvikové kempy 

1. Zpracovat rozpočet akce 

2. Zajistit prostory a sportoviště 

3. Zajistit ubytování a stravování všech účastníků 

4. Vypracovat program a rozpis tréninkových lekcí 

5. Zajistit pozvánku, administrativní úkony ve spolupráci se sekretariátem 

6. Zajistit bezproblémový průběh 

7. Vyúčtovat akci 

 

Odměny byly zachovány v současné podobě, pouze byla drobně upravena 

ekonomická směrnice č. 3, včetně jasnější specifikace toho, že přednášející mají 

právo, kromě vlastní lektorské odměny, požadovat i částku za přípravu 

https://www.magazin-interview.cz/
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přednášky/tréninkové lekce a vedoucí akcí mají podobně právo na úplatu za 

vlastní přípravu akce.  

 

e/ společné jednání komisí 

Termín jednání bude 28. 3. v 10 hodin v Praze na VN9. 

 

f/  Jednání s vedoucím sekce krasobruslení VSC MŠMT T. Vernerem  

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 

školení, které VSC organizuje pro své trenéry 

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

publikační a edukační činnosti VSC.  

 

GS dořeší s vedoucím VSC smlouvu. Ostatní trvá. 

 

g/ Nová sada ISU SH 

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

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

 

Administrativa byla k 31. 12. 2019 dokončena.  

Úkol - likvidace starých kusů - trvá. 

 

 

3. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Přeregistrace 

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. 

 

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

trenéři 286 

rozhodčí 53 

TP  35 

ostatní 208 

závodníci 2269 

 

Někteří členové mají více typů registrace. 

 

V současné době je 88 nepřeregistrovaných trenérů, rozhodčích a členů TP, 

kteří/které jsou v seznamech ČKS. Sekretariát předpokládá, že mnozí ani nebyli 
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kluby vyzváni. Přeregistrováno není ani velké množství předsedů nebo jiných 

statutárů klubů. 

P ČKS ukládá sekretariátu, aby obeslal přímo dotčené činovníky a trenéry ČKS a 

dále i předsedy klubů s výzvou a posledním upozorněním, že se musí do 31. 3. 

2020 přeregistrovat, jinak jejich registrace v ČKS zanikne. Do té doby proběhne 

jejich přeregistrace ještě zdarma. Další přeregistrace ale již budou zpoplatněny, 

stejně jako nové registrace. 

 

b/ změny - pohárové soutěže, testy výkonnosti 

P ČKS bere na vědomí, že závod ČP SB v Pardubicích musel být přeložen ze 

soboty 1. 2. na neděli 2. 2., protože, ačkoli má ČKS k dispozici tři sady techniky, 

nebylo možné zajistit na sobotu dostatečný počet obsluhy ISU SH. 

 

P ČKS bere na vědomí oznámení předsedy klubu KK Kralupy o zrušení soutěže 

Poháru ČKS Kralupská klička, protože byla klubu poskytnuta ledová plocha pouze 

na jeden den. Klub místo toho uspořádá meziklubovou soutěž. 

 

Předsedkyně klubu KK Orlová Monika Kramná požádala dne 6. 1. 2020 o 

přesunutí termínu Testů výkonnosti v Orlové ze soboty 28. 3. na neděli 22. 3. z 

důvodu konání mezinárodního hokejového turnaje v Orlové v termínu 28. - 29. 3. 

2020. 

P ČKS souhlasí. 

 

c/ Žádosti o registraci nového klubu 

 

Sportovní klub Příbram, z.s. IČ 08423415 – možné IDČ 100 

 

Klub má stejnou předsedkyni jako již přijatý klub KK Milevsko, IDČ 83. V současné 

době není možné klub přijmout. 

 

d/ rozpisy M ČR  

P ČKS souhlasilo per rollam s rozpisem M ČR juniorů, TP a SD žactva a Přeboru 

seniorů zaslaným E. Milčinským. 

V původně publikovaném rozpise M ČR juniorů došlo k tiskové chybě (test 

kategorie Intermediate Novice Dance), která byla opravena. Proto není nutné 

řešit žádosti o výjimky, neboť jsou bezpředmětné. 

 

P ČKS souhlasí s rozpisem M ČR SB. 

 

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Čerpání rozpočtu, dotací, repre smluv a SCM 

Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání rozpočtu 2019, vyčerpáním dotací 

MŠMT pro rok 2019.  
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b/ Úpravy ekonomických směrnic ČKS 

Ekonomka předložila návrhy na úpravy ekonomických směrnic: 

- směrnice 2, navýšení stravného (souvisí s navýšením částek od MPSV) 

- směrnice 3, zpřesnění formulace minimálních odměn v kategoriích SB 

- směrnice 11, doplnění o článek 4 – úhrada nákladů mistrovské soutěže 

 

P ČKS se změnami souhlasí. 

 

Zároveň došlo rozhodnutím P ČKS k úpravě směrnice 3, článek 2 (doba 

předložení rozpočtu akce ke schválení P ČKS, zpřesnění formulace odměn) a 

úpravě (zaokrouhlení) odměn trenérů SCM ve směrnici 5, článek 2.   

 

Konečné znění ekonomických směrnic, platných od 1. 2. 2020, zahrnuje i úpravy 

Příloha č. 1, Směrnice č. 5, která stanovuje metodiku proplácení dokladů a 

nákladů členů SCM a které byly předloženy předsedkyní TMK (řešeno v části 

zápisu věnované návrhům TMK). Konečné znění již bylo publikováno na webu 

ČKS. 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Nominace na šampionáty ISU 

 

Mistrovství Evropy 2020 Graz (AUT) 

P ČKS schválilo per rollam nominaci navrženou TMK po MM ČR v Ostravě: 

Muži: Michal Březina, Matyáš Bělohradský (náhr. Jiří Bělohradský) 

Ženy: Eliška Březinová, Klára Štěpánová, (bez náhradnice, žádná další seniorka 

nesplnila kritéria ISU) 

Taneční páry: Natalie Taschlerová – Filip Taschler (bez náhradníků) 

 

Trenéři: Vladimíra Milčinská (vedoucí výpravy) + Evžen Milčinský (jejich náklady 

děleny mezi ČKS a K. Štěpánovou), Rudolf Březina (asistent VV) + Jozef Sabovčík 

(jejich náklady děleny mezi ČKS a Elišku Březinovou), Vera Arutyunyan, Vlasta 

Kopřivová + Tomáš Verner (jeho náklady budou uhrazeny VSC, ČKS nebude 

hradit cestu sportovce a trenérky Kopřivové do Grazu), Matteo Zanni. 

Za ČKS se dále zúčastní předseda Stanislav Židek, za PR skupinu Jiří Kratochvíl a 

Pavla Švancerová (akreditace prostřednictvím ČT Sport). 

 

 

Mistrovství světa juniorů 2020 Tallinn (EST) 

P ČKS schvaluje předběžnou nominaci navrženou TMK: 

Junioři: nejlépe umístěný junior na M ČR juniorů v Litoměřicích z těch, kteří mají 

splněná kritéria pro MSJ (Matyáš Bělohradský, Georgij Reshtenko, Filip Ščerba), 

ostatní budou náhradníky. 
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Juniorky: Nikola Rychtaříková (bez náhradnice, žádná další juniorka nesplnila 

kritéria ISU). 

Sportovní dvojice junioři: Lucie Novotná / Mykyta Husakov (v případě, že při 

soutěži Bavarian Open splní kritéria ISU)  

Taneční páry: Natalie Taschlerová – Filip Taschler (náhr. Denisa Cimlová – Vilém 

Hlavsa). 

 

Vedoucí výpravy: Monika Škorničková 

Trenéři: Matteo Zanni, Olga Holubíková (náklady nebudou hrazeny ČKS), 

případně Petr Bidař. Trenér kategorie mužů bude doplněn po M ČR jun. 

 

 

Mistrovství světa 2020 Montreal (CAN) 

P ČKS schvaluje nominaci navrženou TMK: 

Muži: Michal Březina 

Ženy: Eliška Březinová, (bez náhradnice) 

Taneční páry: Natalie Taschlerová – Filip Taschler (bez náhradníků) 

 

V případě, že některý ze seniorů splní do termínu přihlášek na MS kritéria ISU, 

bude nominován jako druhý muž na MS. V případě, že nominaci splní více 

seniorů, rozhodne jejich umístění na MM ČR seniorů v Ostravě. 

 

Vedoucí výpravy: Stanislav Židek. 

 

Trenéři: Matteo Zanni + Collin Brubaker (náklady budou děleny mezi ČKS a 

taneční pár), Rudolf Březina a Jozef Sabovčík (náklady budouděleny mezi ČKS a 

Elišku Březinovou), Rafael Arutyunyan (bude součástí výpravy USA, která 

následně přefakturuje část nákladů ČKS). 

 

Mistrovství světa SB 2020 Lake Placid (USA) 

P ČKS schvaluje nominaci navrženou TMK na základě výsledků kvalifikační 

soutěže v Rize (LAT) v prosinci 2019: 

Olympia - USK Praha (náhr. Team Darlings – VSK Technika Brno) 

 

Mistrovství světa SB juniorů 2020 Nottingham (GBR) 

P ČKS schvaluje nominaci navrženou TMK na základě výsledků kvalifikační 

soutěže v Záhřebu (CRO) v lednu 2020: 

Harmonie - USK Praha (náhr. Kometa – USK Praha) 

 

b/ SCM 

P ČKS bere na vědomí ukončení spolupráce TP Elisabeta Kořínková / Tomáš 

Moravec oznámené sportovci začátkem ledna 2020. Sportovci zůstávají členy 

SCM bez úhrady nákladů, protože oba projevili přání pokračovat v soutěžní 

činnosti a hledají nové partnery. O jejich budoucnosti v SCM se rozhodne po 

prověrkách výkonnosti v srpnu. 
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Komise TMK navrhuje a P ČKS schvaluje koeficienty přidělené členům SCM 

platné pro první kvartál 2020: 

 

Natálie Taschlerová - Filip Taschler (koef. 7) 

Denisa Cimlová - Vilém Hlavsa (4) 

Georgii Reshtenko (2,5) 

Lukáš Vochozka (Barbora Kuciánová)  

Kateřina Sýkorová (0,5) 

Nikola Rychtaříková (0,5) 

Klára Štěpánová (0,5)                                    

Kateřina Fričová (0,5) 

Viktorie Haberzettlová (0,5) 

Karolína Smolová (0,5) 

Thea Reichmacherová (0,5) 

Michaela Vrašťáková (0,5) 

Daniela Ko (0,5) 

 

Předsedkyně TMK zaslala P ČKS „Zprávu ze společných tréninků SCM 2019“.  

Na základě návštěvy předsedkyně TMK na společných trénincích PPRTM, PRTM 

a SCM v Praze a Brně bylo doporučeno, aby jeden ze společných tréninků byl 

kontrolní – předvedení volné jízdy, krátkého programu, předem určených prvků 

– v kompetenci vedoucího detašovaného pracoviště SCM  

Termín kontrolního tréninku SCM Praha: pro žákovské kategorie (PPRTM, PRTM) 

- 11. 2. 2020   

Termín kontrolního tréninku SCM Praha: juniorské kategorie (SCM) - 10. 3. 2020. 

Termín pro Brno a Ostravu se řeší, k dohodě dojde mezi vedoucími těchto DP 

SCM.  

 

Vedoucí SCM předložila upravenou Metodiku proplácení faktur a nákladů členů 

SCM. Dokument je součástí Ekonomických směrnic ČKS. P ČKS souhlasí a 

zároveň souhlasí s mírnou úpravou odměn za trénování v SCM. Paní Hrdličková 

na změny upozorní vedoucí DP SCM. 

 

c/ PRTM 

Z19/09: 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.  

Vedoucí PRTM s návrhem souhlasí. 

 

d/ termíny kempů ČKS 

VT PPRTM, PRTM, SCM, projekt Rafael:       18. 4. - 22. 4. 2020 

VT projekt Rafael, VSC, vybraná skup. 

sportovců SCM a PRTM (mj. výsledky MČR):             25. 4.  – 2. 5. 2020 

Místo konání Ostrava. 
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TMK upozorňuje členy projektu Rafael, že podmínkou účasti s finančním 

přispěním ČKS je splnění kritérií projektu Rafael. Pokud závodník kritéria 

nesplní, bude z projektu vyřazen a účast na VT bude možná jen s finančním 

přispěním závodníka.  

Do projektu Rafael se závodník může vrátit po reprezentačních prověrkách (14. - 

15. 8. 2020), kdy prokáže odpovídající sportovní úroveň. 

 

Další kempy PPRTM a PRTM budou 12. - 14. června 2020 v Příbrami a 9. - 11. 

října 2020 (místo bude upřesněno). 

 

e/ semináře ISU 

P ČKS schvaluje nominace na semináře z rozvojového programu ISU: 

 

Berlín – SD 

Trenéři: Petr Bidař, Matěj Novák 

SD Novice: Barbora Kucianová/ Lukáš Vochozka 

SD Junioři: Lucie Novotná/ Mykyta Husakov 

Trenéři i sportovci již byly ISU akceptováni. 

 

Oberstdorf - TP 

Trenéři: Lucie Kadlčáková, Karolina Procházková, Kateřina Zemanová, Matěj 

Novák 

TP Novice: Natálie Blaasová/ Filip Blaas, Jolana Borovičková/ Aleksandr Tokarev, 

Patricia Černíková/ Filip Štrubl 

TP Junioři: Denisa Cimlová/ Vilém Hlavsa, Anna Šímová/ Andreas Straub, 

Barbora Zelená / Jáchym Novák, Adéla Pejchová / Filip Mencl 

 

V případě, že ISU neakceptuje všechny přihlášené účastníky, rozhodne o pořadí 

přihlášených umístění na M ČR 2020 příslušné kategorie, případně kategorie 

nižší v pořadí Junior, Advanced Novice, Intermediate Novice a Basic Novice. 

 

ODP Vierumaki – TP 

Trenér: Barbora Řezníčková (Silná) 

TP Junior: Denisa Cimlová/ Vilém Hlavsa 

Úhrady ze strany ČKS by byly jako v předchozích letech v případě Taschlerových 

z programu Talent MŠMT. 

 

 

f/ Zkoušky trenérů II. třídy, licence B 

Předsedkyně TMK předložila P ČKS seznam trenérů, kteří doplnili závěrečné 

práce a byla jim udělena licence B trenéra krasobruslení II. třídy od 1. 1. 2020, 

případně k 1. 2. 2020. P ČKS úspěšným absolventům blahopřeje. 

 

Termín opravné zkoušky je stanoven na 24. nebo 25. 4. v Ostravě. 
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g/ lektoři bruslení 

P ČKS ukládá TMK přípravu metodiky školení. 

TMK připraví k 1. 7. 2020 metodické pokyny a rámcový obsah školení. 

 

KKK Moravskoslezského kraje uspořádá školení lektorů bruslení v březnu 2020 

v klubu FSC Kopřivnice. Školitelé: Evžen Milčinský, Vladimíra Milčinská. 

 

P ČKS souhlasí. 

 

 

h/ školení trenérů III.třídy, licence C 

Školení proběhne na jaře 2020 na Moravě. Vedením školení je pověřen M. 

Harant. 

 

i/ Koncepce rozvoje párových disciplín 

Předsedkyně TMK předložila materiál pro kategorii SD. 

 

K oběma koncepcím (SD i TP předloženou G. Žilkovou Hrázskou již dříve) 

připraví TMK jejich praktické využití.  

 

j/ Testy výkonnosti 

TMK navrhuje předělání testů 1 – 4 a předělání tanečních testů.  

 

P ČKS souhlasí a ukládá TMK přípravu rozpočtu. 

P ČKS navrhuje kontrolu a případné úpravy testů i pro SD. 

 

k/ mez.soutěže 

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

mezinárodních soutěžích. Informace podal GS. 

 

l/ Jednání předsedkyně TMK při MM ČR v Ostravě 

Předsedkyně podala informaci o svých jednáních s vedoucím VSC, T. Vernerem, 

a společným jednáním s T. Vernerem a V. Kopřivovou s Eliškou Březinovou a 

trenérem Rudolfem Březinou, kterého se nakonec Eliška nezúčastnila. Popis a 

závěry jednání jsou již publikovány na webu ČKS v zápise TMK z prosince 2019. 

 

 

m/ Odměny pro trenéry reprezentace 

Předsedkyně TMK spolu s GS projednali v rámci MM ČR v Ostravě možnosti 

motivačních odměn pro trenéry reprezentantů a navrhují, aby trenéři obdrželi 

vždy stejnou částku, kterou obdrží sportovci do reprezentačních smluv za 

„vyjeté“ ISU body (min. TES pro šampionáty ISU) s tím, že by se vyplácelo vždy 2x 

ročně, tj. po skončení jarní části sezóny a po poslední mezinárodní soutěži 

v kalendářním roce. 

 



                                                                P ČKS 30. 01. 2020 
 

13 

 

P ČKS principiálně souhlasí, ale konečné rozhodnutí odkládá, až bude jasné, 

jakou finanční částku obdrží ČKS z programu Reprezentace pro rok 2020. 

Zároveň ukládá GS projednat s daňovým poradcem vhodný způsob vyplácení 

těchto odměn. 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Nominace činovníků 

P ČKS schvaluje nominace předložené za KR Renatou Schejbalovou: 

 

i/ M ČR juniorů, Litoměřice, konečná nominace: 

VR: juniorky – S. Šmídová, junioři – M. Horklová, seniorky – V. Kvarčáková, 

taneční páry – J. Mokrá 

rozhodčí sólo – F. Baudyš, M. Lafantová, R. Schejbalová, M. Cieslarová, J. Volfová,  

J. Portová,  

rozhodčí tance – M. Cieslarová, K. Doubravová, V. Tauchmanová, M. Horklová 

panel sólo: J. Mokrá, V. Tauchmanová, P. Římalová, H. Dobrovolná 

panel tance: J. Portová, H. Dobrovolná, K. Vokoun Hájková 

 

ii/ M ČR žactva, Pardubice, konečná nominace: 

VR: žačky – V. Pupsová, žačky ml.- R. Schejbalová, žačky nejml. – M. Ošmera, žáci, 

žáci ml, žáci nejml. – O. Vokřálová 

další rozhodčí: Z. Procházka, R. Černá, Z. Plesníková, M. Šafránková 

panel: Ž. Trpělková, B. Knotková, L. Mužíková, M. Harant 

 

iii/ M ČR SB, Jihlava, konečná nominace: 

VR: H. Kuglerová, M. Horklová (náhradník I. Jonášová) 

Rozhodčí: I. Jonášová, J. Košťálová, K. Zemanová, I. Vašáková, D. Šindlerová, 

(náhr. D. Patáková) 

TP: V. Paulusová, J. Kindlová, P. Hrabicová, L. Stopková, D. Fuchsová, J. Mokrá, 

vzhledem k tomu, že není možné zajistit třetí členku panelu v některých 

kategoriích, žádá KR o schválení a zajištění třetího člena ze zahraničí (zřejmě 

Itálie nebo Německo, náklady 10 000 Kč). 

Např. na Adult/Master je k dispozici jen V.Paulusová aj.Mokrá 

 

P ČKS nemá problém s pozváním zahraničního specialisty, ale bez navýšení 

příspěvku ČKS a/nebo další úhrady nákladů dle ekonomické směrnice 11 ze 

strany ČKS. Pořadatel chce vybírat startovné, takže jistě bude mít zdroje na 

pokrytí cesty zahraniční TS. 

 

b/ Školení činovníků ČKS 

i/ TS pro soutěže SB, jaro 2020, Jihlava 

Školení povede Věra Paulusová. 

Rozpočet připravila ke schválení H. Kuglerová. 
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P ČKS bere rozpočet na vědomí, ale upozorňuje, že seminář nemůže být 

ztrátový.  

 

H. Kuglerová žádá, aby svaz umožnil stávajícím rozhodčím a TP účast zadarmo 

pro zlepšení jejich kvalifikace. 

 

P ČKS nesouhlasí s tím, aby se semináře účastnil někdo bez uhrazení poplatku 

(není to tak ani v jiných kategoriích). 

 

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

R TP, které povede R. Kosina.  

Vzhledem k účasti R. Kosiny na soutěži v Egně povede školení J. Mokrá. 

Přihlášeni byli M. L. Hanzlíková a M. Bič. 

 

Hanzlíková se tento týden odhlásila, takže ČKS toto školení ruší. Sekretariát to 

oznámí M. Bičovi a J. Mokré (školitelka) 

 

c/ nominace na mezinárodní soutěže 

P ČKS bere na vědomí a schvaluje návrh předložený R. Kosinou: 

Mentor Toruň Cup: V. Kvarčáková (sólo) a K. Doubravová (žákovské tance, bude 

sloužit jako doložení aktivity pro účast na zkouškách pro mez. rozhodčí ve 

Frankfurtu).  

Zagreb Snowflakes Trophy:  H. Kuglerová (SB) 

Bavarian Open Oberstdorf:  M. Šafránková (sóla a SD) 

Challenge Cup Hague:   V. Pupsová (sóla a SD) 

 

d/ nominace na semináře ISU 

P ČKS bere na vědomí a schvaluje návrh předložený R. Kosinou (nutné 

rekvalifikace pro stávající + návrh nových činovníků): 

Kateřina Doubravová – seminář a zkoušky pro nové R tanců (Frankfurt, červenec 

20)   

Iveta Jonášová – seminář pro R SB (bude upřesněno dle Communicationu ISU) 

Miroslav Mišurec – seminář pro nový předepsaný tanec (Oberstdorf, duben 20, 

následně bude školit R a T v ČR) 

Jitka Mokrá – seminář a zkoušky pro nové TC pro sólové kategorie (Frankfurt, 

červenec 20) 

Věra Paulusová – seminář pro re-certifikaci TS SB (Frankfurt, červenec 20) 

Zuzana Plesníková – semináře pro rozhodčí sóla (SD, Berlín, duben 20) a tanců 

(bude upřesněno dle Communicationu ISU)  

Věra Pupsová – zkoušky pro rozhodčí ISU (Oberstdorf, září 20) 

Kamila Vokoun Hájková – seminář pro nové TS tanců (Frankfurt, červenec 20)  

DRO – E. Milčinský pošle do konce února seznam až 4 možných kandidátů. 
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e/ podněty VR a TC ze soutěže ČP v Liberci 

i/ Odevzdání náplně jízd 30 min. před začátkem soutěže své kategorie 

(Organizační směrnice PS, str. 5): je nutno doplnit důsledek při nesplnění. 

Problém při nedodržení včasného odevzdání nebo zaslání náplní jízd závodníka 

komplikuje práci organizátorům. Dodatečné vkládání náplní technickému 

panelu narušuje průběh závodu. V organizační směrnici je napsáno, že náplně 

mají závodníci odevzdat elektronicky nebo min. 30 minut před začátkem 

soutěže. V Liberci se opakovaně stalo, že závodnice předávaly náplně, jak 

přijížděly podle rozlosování, takže pořadatelé pořád donášeli další a další, 

některé nedonesli vůbec. Zdržuje to, vyrušuje to. Ve směrnici není uvedeno, co 

dělat, když nedodají. 

 

P ČKS souhlasí s doplněním organizační směrnice. Pokud závodník PPC nedodá, 

nesmí nastoupit k závodu, startovné propadá. Úkol: STK, T: neprodleně 

 

ii/ Na soutěž nastoupil Data operátor bez dobré znalosti své práce a neuměl 

přečíst prvky určené k autorizaci. Výcvik operátora proběhl sice rychle, ale velmi 

pozdě. Z časových důvodů je nutné trvat na dobrém zaškolení před soutěží. 

Nervozita a časový tlak při soutěži nové zájemce DO jen odradí a velmi 

komplikuje práci kontrolora. Rozhodčí i členové TP musí projít školením, nejprve 

teorií, test, pak na závodě praktická zkouška, proto prosíme, aby do směrnice 

bylo dodáno, že Data operátoři budou vyškoleni a jejich seznam bude na webu 

(skrytém) tak, jako seznam rozhodčích a panelu. 

 

Vyjádření E. Milčinského: DO byl vyškolen v rámci možností. Bohužel, z důvodu 

nutnosti obsadit ZODM v následujícím týdnu (pracovní dny, ne všichni DRO jsou 

k dispozici), bylo nutné jeho praxi a zařazení na pozici DO urychlit (obvykle získává 

více zkušeností na ostatních pozicích, než přejde na DO).  

P ČKS ukládá E. Milčinskému, aby do extranetu na webu ČKS vložil a aktualizoval 

seznam Data & Replay Operátorů, kteří jezdí na soutěže ČKS v ISU SH. 

 

iii/ Je nutné, aby se zkvalitnila a zpřesnila práce při schvalování předběžného 

časového rozpisu, z kterého už lze odhadnout, zda je možné sestavit sbor i TP s 

povinným prostřídáním a přestávkami. Pokud na problém upozorní až VR a TP, 

dojde v aktualizovaném rozpisu k přesunu kategorií mezi dny víkendu. Vznikají 

vícenáklady při objednávkách ubytování (stornopoplatky) především rodičům 

závodníků. Tento problém nemusí vůbec vzniknout, pokud by se zpřesnil 

předběžný rozpis a jeho schvalování. 

 

Sekretariát požádá členy STK zodpovědné za schvalování rozpisů, aby na tento 

podnět brali při schvalování rozpisů ohled.  

 

iv/ Návrh doplnění do OSPS: povinný oddech pro rozhodčí a panel po 5 h z 

Ekonomické směrnice, viz č. 2 čl. 1 bod 4. Tento požadavek se vztahuje 

především k organizaci závodu. 
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P ČKS souhlasí a ukládá STK tento bod přidat při nejbližší úpravě OSPS. 

  

d/ objednání technických pravidel ISU 

KR žádá o objednávku pravidel pro sóla a TP vždy též pro mez.rozhodčí (cena 

těch z roku 2018 je 21 USD za kus, ČKS obdrží pouze 10 kusů zdarma, dvě 

zůstávají trvale na svazu). 

 

P ČKS souhlasí. 

 

 

7. Různé 

 

a/ exhibiční vystoupení držitelů reprezentačních smluv 

P ČKS bere na vědomí a schvaluje: 

- účast Kláry Štěpánové na exhibičním vystoupení o přestávce hokejového utkání 

ve Vsetíne dne 4. 1. 2020. 

 

b/ Termín pro VH 2020 a aktiv předsedů 2020 

P ČKS schvaluje termín pro VH 2020 -  16. 5. 2020. 

Aktiv předsedů 2020 z důvodu termínové kolize s kempy ČKS letos nebude, další 

aktiv je plánován na rok 2021.  

 

c/ Změny v ADV ČR 

GS podal informace o změnách ve vedení agentury související s jejím přechodem 

pod NSA. Přišla i nabídka možných seminářů a přednášek. P ČKS souhlasí 

s návrhem GS a předsedkyně TMK k jejich využití pro reprezentanty v rámci 

prověrek 2020.  

 

d/ nabídky internetových přenosů ze soutěží ČKS 

M. Blaťák informoval P ČKS o nabídkách na internetové přenosy, které mu byli 

jako pořadateli pohárové soutěže a mistrovství republiky, zaslány na emailovou 

adresu klubu. Po diskusi bylo dohodnuto, že při MČR žactva bude využita 

technika pro přenos ze sady ISU SH a publikována na youtube ČKS. 

 

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční v pondělí 9. března 2020 v 9:30. 

 

 

 

Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht. 

      


