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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 20. 2. 2015 v Praze 

  

1. Příprava ME 2017 
P ČKS bere na vědomí informace předsedy OV o aktivní činnosti účastníků delegovaných 

na ME 2015 ve Stockholmu. Členové delegace řešili především záležitosti, které se 

změnily oproti šampionátu v roce 2003 (MS juniorů). 

P ČKS zváží způsob prezentace ME 2017 při ME 2016.  

P ČKS zároveň souhlasí s návrhem předsedy OV, aby se „tváří“ ME stal Tomáš Verner. 

Předseda OV dále informoval o zajištění hotelů, hal a představil první verzi organizačního 

výboru. Tato verze bude upravena na základě připomínek, které byly vzneseny. 

 

2. Unie profesionálních trenérů – akce „Trenér roku“  

Na slavnostním večeru „Trenér roku 2014“ v divadle Ypsilon byla dne 16. 2. 2015 Míla 

Nováková uvedena do Síně slávy. Paní Míla Nováková se ze zdravotních důvodů nemohla 

svého uvedení o Síně slávy osobně zúčastnit, cenu za ni převzaly paní Jitka Potůčková 

(Babická), svěřenkyně trenérky Novákové a bronzová medailistka z mistrovství Evropy, a 

předsedkyně ČKS, Věra Tauchmanová. Akce se osobně zúčastnil i S. Žídek, zástupce ČKS 

v UPT. 

 

3. ČUS 

P ČKS schvaluje nominaci předsedkyně na VH ČUS dne 25. dubna 2015 v Nymburce. 

P ČKS dále schválilo účast místopředsedy Žídka na poradě předsedů svazů sdružených 

v ČUS dne15. dubna 2015. 

 

4. Organizační záležitosti - sekretariát 
P ČKS souhlasí s návrhem ekonomky a generálního sekretáře na změnu organizační 

struktury sekretariátu. 

 

5. Nové prostory ČKS  
    Nové sídlo P ČKS je v Praze, Václavské náměstí 9. S důvody stěhování a ekonomickým 

vyhodnocením budou kluby seznámeny na valné hromadě ČKS.  

 

6. VH ČKS - P ČKS stanovilo termín konání valné hromady 2015 na sobotu 16. května 2015. 

 

7. Příprava Stanov ČKS 

Komise pro přípravu stanov: na výzvu adresovanou klubům se přihlásili pouze 2 zájemci:  

Mgr. Alena Adamíková (USK Praha), Mgr. Jitka Dočekalová (KK Nymburk).  

Předsedkyně komise seznámila s pracovním návrhem upravených stanov ČKS, P ČKS 

tento návrh prodiskutovalo. Návrh bude dále projednán členkami komise. Definitivní verze 

stanov, která bude rozeslána k připomínkám klubům, bude komisí předložena na příštím 

jednání P ČKS. 

 

 8. Mezinárodní a ISU soutěže, mistrovské soutěže 

a/ Mistrovství světa, 23. – 29. března 2015 

             Na základě splnění limitů ISU byl P ČKS per rollam nominován Petr Coufal (trenérka 

            Ivana Tokošová).  

Vedoucím výpravy bude, na základě žádostí sportovců, Stanislav Žídek. 
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        b/ Mistrovství světa juniorů, 2. – 8. března 2015 

Nominace v sólových kategoriích: 

Junioři: Jiří Bělohradský, Petr Kotlařík (náhr. Matyáš Bělohradský) 

Juniorky: Anna Dušková (náhr. Elizaveta Ukolova, Jana Coufalová) 

  

Vzhledem k časovému rozpisu krasobruslařského mistrovství světa juniorů v Tallinu 

není možné, aby Anna Dušková, která se na základě výsledků mistrovství České 

republiky nominovala na tento šampionát ve dvou kategoriích, startovala jak 

v kategorii juniorek, tak v kategorii sportovních dvojic (společně s Martinem 

Bidařem). P ČKS proto rozhodlo, že nominuje na MSJ 2015 v kategorii juniorek 1. 

náhradnici, tedy Elizavetu Ukolovou.  

Vedoucí výpravy: Rostislav Sinicyn (zároveň trenér tanečního páru) 

Trenéři: Monika Škorničková, Karel Fajfr, Vlasta Kopřivová (zároveň asistentka 

             vedoucího výpravy) 

       

      c/ Mistrovství světa SB 2015, 10. a 11. dubna 2015 

Na základě výsledků soutěže Mozart Cup byla nominována skupina Olympia USK 

Praha. (bez náhradníků) 

     

      d/ Mistrovství světa juniorů SB, 13. a 14. března 2015 

Na základě výsledků soutěže Mozart Cup byla nominována skupina Team Darlings 

VSK Technika Brno (náhradníci Starlets Dukla Jihlava – mládež, Orion KK 

Pardubice). 

 

      e/ Mezinárodní soutěže – změny v nominacích 

Mentor Nestle Cup, Torun / POL  07. 01. – 10. 01. 2015  

            Junioři: Martin Krhovják – odhlášen pro nemoc 

 

Bavarian Open, Oberstdorf / GER  11. 02. – 15. 02. 2015  

Senioři:  Michal Březina – odhlášen (výměna soutěže s Vídní),  

           Tomáš Kupka – odhlášen (zranění) 

Seniorky:  Eliška Březinová – odhlášena (změna plánu soutěží) 

Junioři:   Jan Kurnik – odhlášen (zranění) 

           Jiří Bělohradský – odhlášen (změna plánu soutěží) 

           Martin Krhovják -  odhlášen (změna plánu soutěží) 

           Matyáš Bělohradský - odhlášen (změna plánu soutěží) 

  Juniorky:  Michaela Lucie Hanzlíková - odhlášena (změna plánu soutěží) 

Elizabeth Harsh - odhlášena (změna plánu soutěží) 

Klára Světlíková - odhlášena (změna plánu soutěží) 

Adv.Novice Girls:  Vanessa Štefanová - odhlášena (změna plánu soutěží)  

Elisabeta Kořínková - odhlášena (změna plánu soutěží) 

SD Adv.Novice: Vanessa Štefanová / Jiří Bělohradský - odhlášeni (změna plánu) 

TP Non-ISU Basic Novice: Klára Kazdová / Filip Štrubl - odhlášeni (kategorie nebyla  

                                                                                                               vypsána) 

 

Hellmut Seibt Memorial, Vienna / AUT  24. 02. – 01. 03. 2015  

Junioři: Jan Kurnik – odhlášen (zranění) 

Dodatečně požádal o účast Michal Březina (senioři). 
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Sportland Trophy, Budapest / HUN  03. 03. – 08. 03. 2015  

Seniorky: Eliška Březinová, Elizaveta Ukolova – kategorie zrušena. 

 

Gardena Spring Trophy, Selva val Gardena / ITA 22. 03. – 25. 03. 2015  

Seniorky: Elizaveta Ukolova 

Junioři: Jiří Bělohradský, Matyáš Bělohradský 

Juniorky: Michaela Lucie Hanzlíková 

Adv.Novice Girls: Vanessa Štefanová, Elisabeta Kořínková. 

Všichni výše uvedení sportovci účast přehodnotili a zrušili. 

 

 

Dodatečně požádali o nominaci: 

Skate Helena, Beograd / SRB   20. 01. – 24. 01. 2015  

Junioři: Jiří Bělohradský - protože pořadatelé soutěže Tirnavia Ice Cup neinformovali 

ČKS o tom, že tato soutěž v kategorii juniorů nesplnila kritéria ISU požadovaná 

v souvislosti se složením sboru rozhodčích a technického sboru pro plnění kritérií pro 

šampionáty ISU, musel se sportovec této soutěže zúčastnit.  

 

Dragon Trophy, Ljubljana / SLO  12. 02. – 15. 02. 2015  

Seniorky: Eliška Březinová. 

 

9. Informace z komisí 
 

Předsedkyně ČKS 

      a/ Testy výkonnosti tanečních párů 

Vedoucí komisaři testů výkonnosti obdrží nahrávky hudebních doprovodů 

k jednotlivým tancům a budou odpovědní za to, že je poskytnou organizátorům testů. 

Toto opatření nabývá okamžité platnosti a bude zaneseno do organizačních směrnic 

testů výkonnosti platných od příští sezóny. 

 

      b/ Předsedkyně ČKS zdůrazňuje fakt, že jakékoliv případné změny v organizaci soutěží, v 

náplni soutěžních programů a testů výkonnosti, ve způsobu hodnocení apod. vždy 

musí nejprve projednat a schválit P ČKS, které vzápětí o svém jednání informuje na 

webových stránkách, případně na valné hromadě. Jakékoliv informace poskytnuté 

členy jednotlivých komisí při soukromých rozhovorech je tedy nutno považovat za 

vyjádření osobního názoru jejich poskytovatele / poskytovatelky. 

 

      c/ Předsedkyně ČKS tlumočila předsedkyni komise rozhodčích stížnosti některých 

rozhodčích na to, že při soutěžích hodnocených systémem OBO  jsou někdy nuceni 

vrchními rozhodčími k tomu, aby udělili známky okamžitě po skončení předvedeného 

programu. 

 

Komise rozhodčích 

   P ČKS schvaluje: 

     a/ Změny v nominacích rozhodčích na tyto soutěže druhé poloviny sezóny: 

 

Bavarian Open, Oberstdorf / GER  11. 02. – 15. 02. 2015  

Markéta Horklová – odhlášena z důvodu zrušení účasti většiny sportovců, pořadatel 

akceptoval pouze jednoho rozhodčího z ČR. 
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Sportland Trophy, Budapest / HUN  03. 03. – 08. 03. 2015  

Věra Pupsová (náhr. František Baudyš, Richard Kosina) – rozhodčí nepřihlášena 

z důvodu zrušení kategorie seniorek. 

 

Gardena Spring Trophy, Selva val Gardena / ITA 22. 03. – 25. 03. 2015  

Richard Kosina (náhr. Martin Ošmera) – rozhodčí nepřihlášen z důvodu zrušení účasti 

všemi sportovci. 

 

 

    b/ M ČR žákovských kategorií – doplnění činovníků 

Rozhodčí: Hana Buchtová (pouze tance), Tomáš Janečko, Richard Kosina (solo + 

tance), Alena Lehká, Lucie Murycová, Martin Ošmera, Miluše Šafránková, Olga 

Vokřálová, Iva Vašáková, Kateřina Zemanová (pouze tance) 

 

Technický sbor pro tance na ledě: Andrea Trnková se omluvila, proto byla 

kontaktována Lucie Kadlčáková, která s nominací do TS pro TP mladšího žactva 

souhlasila. Lucie Kadlčáková byla proškolena a je novou TS pro TP. 

 

    c/ ISU sponzorovaný seminář pro rozhodčí a vrchní rozhodčí v Toruni 

P ČKS souhlasí s nominací Věry Kvarčákové, Zuzany Plesníková, Stanislavy Šmídové 

a Miluše Šafránkové. 

 

    d/ Zkoušky pro udělení kvalifikace rozhodčí pro ISU šampionáty 

P ČKS souhlasí s nominací Markéty Horklové na tyto zkoušky. 

 

TMK 

    a/ IDP 

Organizační skupina IDP jednala o konkrétní finanční situaci na rok 2015 a své činnosti, 

S. Žídek a K. Oubrecht jednali se zástupci ISU (Ch. Cyr a G. Sallak).  

Květnový výcvikový tábor bude kvalitně zajištěn i při sníženém rozpočtu.  

V rámci květnového výcvikového tábora IDP bude v termínu 23. – 26. 5. 2015 

uskutečněn i povinný výcvikový tábor členů SCM a VSC s trenérem Kudriavtsevem. 

        

    b/ Závěrečné zkoušky neúspěšných uchazečů pro získání kvalifikace trenéra II třídy  

   (licence B).  

S. Žídek situaci osobně projednal s J. Ammerem. Veškeré nezbytné podklady obdrží 

uchazeči ve slíbeném termínu, tj. do 23. 2. 2015. 

 

    c/ Získání nové akreditace MŠMT pro ČKS 
Veškeré nezbytné podklady jsou připraveny. Smlouva s FSpS MU v Brně bude 

připravena do 15. března 2015 k podepsání, čímž bude možno odeslat i podklady k 

samotné akreditaci na MŠMT. 

 

   d/ Plánované školení trenérů III třídy 

       Zatím je přihlášeno asi 50 uchazečů. Projednáno s Mgr. M. Harantem, který by za akci 

organizačně zodpovídal. Termín zatím přesně neurčen, neboť v Kravařích je v průběhu 

MS v ledním hokeji obsazen hotel. 

 

   e/ P ČKS schvaluje návrh TMK  na to, aby se sportovní dvojice A. Dušková – M. Bidař 

zúčastnila semináře ISU pro sportovní dvojice, který se uskuteční 28. 5. – 7. 6.2015 v Soči. 
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   f/ P ČKS schvaluje návrh TMK  na to, aby se T. Verner zúčastnil plánovaného semináře 

ISU ve Frankfurtu ve dnech 12. – 15. 7. 2015 (viz Communication No. 1917, „Youth 

Recruitment Seminar  2015“). 

 

  g/ P ČKS schvaluje následující nominaci komisařů na testy výkonnosti: 

                  Náchod, 28. 3. 2015 

       Tauchmanová Věra (vedoucí komise ), 

       Křivová Hana, Škorníčková Monika (náhr. Ducháčková Hana) 

 

       Praha, 4. 4. 2015 

       Tauchmanová Věra (vedoucí komise), 

       Portová Jarmila, Ducháčková Hana (náhr. Havlová Marta, Stanislav Žídek) 

 

 h/ Prověrky výkonnosti reprezentantů ČKS:  22. – 23.8. 2015 

Z prověrek ČKS budou omluveni závodníci, kteří se zúčastní ISU JGP v Bratislavě.  

 

 i/ Pravidelný seminář trenérů, rozhodčích a členů technických sborů se bude konat 5. 9. 

2015 v sále ADAP Praha.  

 

 j/ P ČKS potvrzuje složení SCM ČKS a bere na vědomí bodové koeficienty přidělené   

jednotlivým členům. Případné další personální změny proběhnou až k 1. 7. 2015, kdy bude 

známo složení VSC na základě každoročních oponentur a/nebo na základě předvedených 

výkonů předvedených na prověrkách ČKS. 

     P ČKS pověřuje předsedu TMK k účasti na oponenturách VSC, sekce krasobruslení. 

 

 

STK 

 a/ Přijetí klubu 

P ČKS souhlasí s přijetím klubu HB Kraso Brno, z.s. do ČKS. Všechny náležitosti pro 

vstup byly splněny. 

 

 b/  P ČKS schvaluje to, že program poskytovaný J. Sviatkem pro výpočet výsledků soutěží 

hodnocených systémem bude doplněn do seznamu již schválených programů.  

 

 c/ soutěže ČKS 
    Bude nutno připravit změny v organizacích soutěží OBO a ISU, které STK projedná    

    s dalšími odbornými komisemi ČKS. Změny rozhodně nebudou zavedeny v sezóně  

    2015/2016. 

 

 d/ Protokoly OBO soutěží 
P ČKS souhlasí s návrhem STK, aby byly od sezóny 2015/2016 zveřejňovány na 

webových stránkách svazu kompletní protokoly i ze soutěží OBO (tedy včetně známek od 

jednotlivých rozhodčích). 

 

Ekonomka 

  Ekonomka vypracovala přehled čerpání rozpočtu a seznámila s ním členy P ČKS. 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční v Praze dne 15. 3. 2015 v 9:30. 
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P ČKS zároveň schválilo níže uvedené další termíny svých zasedání v Praze:  

18. 4. od 15 hodin 

15. 5. od 16 hodin 

 

 

 

Na základě zápisu ze zasedání P ČKS zpracovala Věra Tauchmanová.  

 


