
Zápis z jednání TMK ČKS 
           Praha, 10.04.2018 

 

Přítomni:  E. Horklová, V. Kopřivová, S. Židek, E. Milčinský (host za PRTM) 

Omluveni: K. Kamberská (dlouhodobě plánovaná dovolená v zahraničí), P. Starec (zaměstnání – 

nebylo možno změnit), V. Paulusová (nemoc), M. Harant (omluva ráno – nutnost zůstat 

v zaměstnání) 

Vzhledem k tomu, že není přítomna většina členů komise, dnešní závěry budou zaslány dalším  

členům, ke schválení per rollam. 

 

 

1) SCM – seznamy členů detašovaných pracovišť, koeficienty na I. pololetí, předběžné návrhy na 
případné změny v obsazení k 1. 7. 2018. 
 
Přítomni byli seznámeni se stávajícím návrhem seznamu, jako i negativním stanoviskem MŠMT 
k zařazení členů mladších 15 let. Po obdržení závěrečného Rozhodnutí MŠMT, vč. konkrétních 
částek, může ještě dojít k některým změnám. 

 

2) VSC – plnění výkonnostních cílů, informativní návrh na složení k 1. 7. 2018. 
 
Vedoucí sekce krasobruslení VSC MŠMT předložila písemně vyhodnocení výkonnostních cílů. 
Ve věci případných změn ve složení bylo pouze konstatováno vyřazení E. Harsh. 
V současnosti je zpracovávána hodnotící zpráva na oponentní řízení sekce krasobruslení. 
 

3) PRTM – návrh na složení, změna systému činnosti a hodnocení (E. Milčinský). 
 
Přítomný vedoucí PRTM E. Milčinský okomentoval seznam, který byl již v předstihu zaslán 
členům komise a na základě drobných připomínek doplněn.  
V současnosti je tedy na seznamu 14 členů a 9 kandidátů, kteří se zúčastní testů v rámci VT 
PRTM v Kravařích (28. 5. – 2. 6. 2018). 

 

4) Výcvikový tábor členů VSC, SCM a PRTM. 
 
Předseda komise podrobně uvedl plán na jmenovaný VT, který se má uskutečnit v Ostravě 
(Multifunkční hala a Atletická hala) ve dnech 24. 5. – 2. 6. 2018 a bude rozdělen zaměřením na 
PRTM vč. nově navržených (24. – 27. 5. 2018), vybrané reprezentanty (24. 5. – 2. 6. 2018) a 
členy SCM, VSC doplněné o vybrané závodníky (27. 5. – 2. 6. 2018). 
Jako hlavní trenér bude pan Rafael Arutyunyan z USA (trenér aktuálního mistra světa a našeho 
M. Březiny). 
Účast pana R. Arutyunyana v Ostravě zajistil a celkové zajištění VT organizuje předseda TMK 
S. Židek. 
 
Přítomni členové podrobně prodiskutovali návrh, odsouhlasili jej a rovněž doplnili seznam o 
vybrané závodníky (Vochozka Lukáš a Machatová Marie). 
 
Cílem VT bude mj. konzultace s trenéry a jednoznačné doporučení na systém tréninků s jejich 
svěřenci ve vlastních klubech (střediscích). 
V průběhu sezony by se situace průběžně kontrolovala na krátkodobých, víkendových VT. 
První taková „kontrola“ výkonnostních vzestupů bude v rámci Prověrek ČKS u juniorských 
 kategorií.  

 

  



5) Prověrky ČKS 2018 + nominační kritéria (vč. kritéria účasti na ISU JGP); forma prověření členů 
seniorské reprezentace. 
 
Předseda komise předložil předběžný návrh termínu (OSTRAVA – OSTRAVAR ARÉNA, 
10. – 11.8.2018), který vychází z usnesení P ČKS ze dne 25. 2. 2018. 
Prověrky v uvedeném termínu, který TMK odsouhlasila, budou pro juniorské kategorie.  
 
Kritéria nominací na JGP budou vycházet z dosud platných kritérií s tím, že případná doplnění 
bude řešit nová TMK. 
 
Kontrolu seniorských kategorií, vzhledem k pozdějším termínům jejich soutěží a rovněž 
vzhledem k minimálnímu počtu těchto závodníků, projedná již nová TMK s tím, že však stávající 
členové na základě svých zkušeností doporučují: 
 
a) u sportovců, trénujících v zámoří a splňující kritéria ISU pro účast na MS způsobem 

záznamů jízd (tak, jak to bylo průběžně v minulé sezoně u M. Březiny) 
b) ostatní budou pozváni na určitý termín do Prahy, kde na ledě sekce krasobruslení VSC 

MŠMT předvedou jízdy, stejně jako i zvládnutí 3A nebo čtverných skoků, případně jejich 
stav rozpracovanosti a to za přítomnosti komise, schválené P ČKS. 

 
 

6) Oblast vzdělávání (Školení trenérů II. třídy, Licence B) – od září 2018 
             případné Šk T III.tř., Licence C až na jaře 2019 v Praze. 
 

K této otázce předseda komise informoval o plánu zahájit Šk T, Licence B v září 2018 s tím, že 
Dr. Starec projedná veškeré podrobnosti a postup s předsedou komise dne 21. 4. 2018 
v Ostravě, kdy se zúčastní zkoušek trenérů Licence C. 
 
Komise nedoporučuje otevírat v tomto roce Šk T III. třídy, Licence C, ale toto řešit případně 
nejdříve na jaře 2019. 
 
K tomuto pro jednávanému bodu předseda komise připomíná, že je nezbytné obnovit Akreditaci 
v rámci MŠMT. Toto již předjednáno se sekretariátem svazu, který začne průběžně připravovat 
některé podklady. 
 

 
7) Různé  

 
a) ODP (Olympic Development Project, Finsko – Vierumäki, 1. seminář 21. – 26. 5. 2018). 

 
Předseda komise informoval komisi o účasti TP sour. Taschlerových a trenérky B. Silné  
v tomto projektu. 
Úhrada nákladů bude možná v rámci členství TP v SCM ČKS, DP Brno. 
Předseda TMK projednal v rámci MS v Miláně jejich definitivní zařazení s p. S. Rakhamo  
(ISU DvP komise). 
 
P ČKS schválilo bez finančního příspěvku ČKS účast 4 členů a 2 trenérek skupiny SB 
Euphoria na semináři ISU rovněž ve Vieromäki (FIN) v termínu 5. – 10. 5. 2018 s tím, že 
GS svazu projedná jejich dodatečnou přihlášku a případnou účast s K. Regöczi (ISU). 
 

b) Nový OH cyklus a návrhy podpory nejtalentovanějších sportovců (juniorů) 
 
Komise pouze okrajově projednala další postup podpory nejtalentovanějším sportovcům 
s cílem jejich intenzivnějšího výkonnostního růstu. Podrobně by se touto otázkou a jasnými 
plány a postupy pro další OH cykly měla zabývat velmi aktivně TMK po VH ČKS. 
 
Kritéria ISU pro možnost účasti na MSJ nebo ME pro příští sezonu plní k dnešnímu dni tito 
juniorští sportovci: 
 
 



Junioři: Bělohradský M. (MSJ, ME), Jakubka R. (MSJ), Mrázek D. (MSJ),  
Ščerba F. (MSJ); 

 
        Juniorky: Ko D. (MSJ), Štěpánová K. (MSJ), Hanzlíková M.L. (ME), Janiczková A. (ME), 

Rychtaříková N. (MSJ) 
 

SD:  Horňáková E. – Jakubka R. (MSJ) 
TP.  Taschlerová N. – Taschler F. (MSJ) 
 
Z diskuze komise rovněž vyplynulo zásadní doporučení, aby se komise TMK a rozhodčích 
snažily společným postupem vytvořit moderní náhled na celý další rozvoj našeho sportu. 
Nezbytností je žádoucí jednota v požadavcích na zvýšení především sportovní úrovně a 
podpory závodníků, kteří v souladu, jak to dnešní světový trend vyžaduje, trénují a zařazují 
stále těžší elementy, samozřejmě se střídavými úspěchy jejich realizace v soutěžích.  
 

c) Stav na úseku seniorské reprezentace – doporučení návrhů 
 
Komise tento bod diskutovala velmi podrobně. Konstatovala, že přes výborné výsledky 
v rámci ZOH, ale především na MS 2018, nastává v seniorské kategorii téměř tristní 
situace, a to zejména v plnění kritérií možné účasti na MS. 
K dnešnímu dni plní kritéria tito závodníci, pro příští rok senioři: 
 
Senioři: Březina M. (MS, ME), Bělohradský J. (ME), Kotlařík P. (ME) 
Seniorky: Březinová E. (MS, ME), Ukolová E. (ME) 
SD:  Dušková A. – Bidař M. (MS, ME) 
TP:  Mansour C. – Češka M. (MS, ME), Kuzmichová N. – Sinicyn A. (ME) 
 
- Své ukončení sportovní kariéry ohlásil závodník A. Sinicyn, čímž ukončil sportovní 

činnost TP N. Kuzmitchová – A. Sinicyn. N. Kuzmitchová je momentálně bez partnera, 
ale oznámila svůj zájem nadále pokračovat ve sportovní kariéře a potvrdila svůj úmysl 
stále reprezentovat ČR.  

 
- Na sekretariátu svazu se dne 9. 4. 2018 v 16,00 hodin uskutečnilo jednání, které svolal 

předseda TMK na základě dopisů manželů Duškových a návazně pak i M. Bidaře, ve 
kterých je konstatována možnost rozpadu velmi úspěšné SD A. Dušková – M. Bidař. 
 
Jednání samotné opravdu ukázalo rozdílnost názorů obou partnerů na další 
pokračování společné kariéry.  
Dle názorů předsedy TMK může tato zásadní rozdílnost vycházet mj. i z částečného 
nepochopení vzájemných stanovisek a možná i z nedostatečné návazné osobní 
diskuze. 
 
Přes snahu o přesvědčení páru k další společné kariéře a případně odložení 
konečného rozhodnutí se v samotném závěru oba sportovci jednoznačně vyjádřili, že 
nemíní opravdu nadále společně pokračovat v tak úspěšné kariéře. 
Oba však jednoznačně potvrdili zájem nadále pokračovat ve vrcholovém sportu. 
Anička přesně zatím nevěděla, zda v sóle nebo SD, ale inklinuje jednoznačně více k 
hledání možnosti dalšího uplatnění ve SD s jiným partnerem. 
Martin chce jednoznačně pokračovat pouze ve SD a bude hledat novou partnerku. 
Oba se však zapojí normálně do tréninkové činnosti VSC, která má být po krátké 
pauze zahájena kondiční přípravou 11. 4. 2018. 
 
V rámci jednání TMK se vyjádřila k tomuto bodu paní trenérka E. Horklová. 
Potvrdila, že pár nechce nadále společně trénovat a pokračovat v kariéře. Naznačila 
případnou možnost pokračování A. Duškové s jiným partnerem a uvedla některé 
příklady a možnosti návazného tréninku v některých lokalitách v zahraničí. 
M. Bidař však v jejich plánech spolupráce není. 

 

Zapsal: Ing. Stanislav Židek 

 Předseda TMK ČKS 


