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PRAVIDLA 

tréninkového a závodního procesu krasobruslení na ledové ploše i mimo ni, probíhajícího 
v krasobruslařské hale i mimo ni, dále jen „pravidla“  

Vydal: Výbor TJ STADION BRNO z.s. 

Určeno pro: trenéry, závodníky, zákonné zástupce, třetí osoby pohybující se v krasobruslařské hale              
 

1. Místo tréninku: 

Trénink závodníků TJ STADION BRNO (dále také jen „TJ“) probíhá v prostorách krasobruslařské haly TJ (dále 
krasohala) na ulici Křídlovická 32, Brno, a to na ledové ploše nebo v tělocvičně. Může však probíhat i v jiných 
zařízeních (v souladu s tréninkovými plány závodníka, ročním obdobím aj. skutečnostmi). Provozování dalších 
aktivit se závodníky mimo krasohalu může trenér TJ uskutečnit pouze s písemným souhlasem TJ, o který si je 
povinen požádat s dostatečným časovým předstihem, a to prostřednictvím vedoucí/ho trenérsko-metodického 
týmu TJ (TMT) nebo Výboru TJ STADION BRNO (dále také jen „výbor“). Závodník se nesmí bez vědomí svého trenéra 
a písemného souhlasu TJ, o který si je povinen požádat s dostatečným časovým předstihem, a to prostřednictvím 
trenéra, nebo výboru TJ, účastnit tréninkového procesu, výcvikového tábora, nebo jiných aktivit souvisejících 
s krasobruslením v jiném zařízení a pod vedením jiného trenéra. 

 

2. Rozdělení trenérů 

TJ pro tyto účely rozlišuje: 

a) trenér TJ 
b) asistent 
c) choreograf, baletní trenér apod. 
d) externí trenér 
 
a) Trénink závodníků TJ STADION BRNO vedou trenéři, kteří mají uzavřenu s TJ STADION BRNO Smlouvu 
o spolupráci při výchově a tréninku krasobruslení (dále jen Smlouva), která se s trenérem uzavírá obvykle na dobu 
určitou, a to na období 1 sezony. Takovou smlouvu mohou získat pouze trenéři, kteří: 

- mají průkazně dosaženou trenérskou kvalifikaci I. třídy (licence A) a II. třídy (licence B) 
- mají vystavený živnostenský list na trenérskou činnost (nebo vykonávají tuto činnost pro TJ na základě 

pracovní smlouvy či jiného předpisu) 
Trenéři reprezentují svým postojem TJ STADION BRNO. Trenéři usměrňují své svěřence a jejich rodiče, musí stavět 
zájmy TJ STADION BRNO i nad zájmy rodičů/zákonných zástupců závodníků. Trenéři jsou zodpovědní za přístup 
rodičů svých svěřenců vůči TJ STADION BRNO.  Trenéři se aktivně zasazují o dodržování platební morálky svých 
závodníků (a jejich zákonných zástupců) vůči TJ. 
Trenéři prokazatelně udržují a rozvíjí své požadované kvalifikace. 
Odměnu za práci fakturují tito trenéři buď TJ nebo přímo závodníkům (resp. jejich zákonným zástupcům) nebo 
kombinací obojího (záleží na rozhodnutí výboru TJ) a hradí příspěvek TJ STADIONu BRNO za umožnění provozování 
své trenérské živnosti dle platného ceníku za každou i započatou tréninkovou jednotku (pokud není výborem TJ 
stanoveno jinak). V případě nepřítomnosti je trenér povinen za sebe zajistit odpovídající náhradu, přednostně 
z trenérů TJ dle charakteru tohoto čl.2 odst a). V případě nárazové nepřítomnosti (lékař, nevolnost apod.) toto 
pouze oznámí oslovenému trenérovi a zákonnému zástupci závodníka. V případě nepřítomnosti delší než 2 dny je 
povinen toto oznámit vedoucí/mu TMT. 
Na vyžádání je povinen předložit výboru TJ resp. vedoucí/mu TMT detailní výkaz odtrénovaných hodin (na formuláři 
dle dispozic TJ). 
 
b)  Asistenti trenérů - konzultanti - s licencí C (III. třída), případně bez licence, mohou mít uzavřenou Dohodu 
o spolupráci při výkonu technického poradenství v tréninkovém procesu krasobruslení TJ STADION BRNO (nejedná 
se tedy o trenérskou činnost) - dále Dohoda. Tito asistenti nemají přiděleny závodníky, ale spolupracují se závodníky 
pouze na základě požadavku hlavního trenéra. Není umožněno, aby tato spolupráce byla domlouvána jen 
samotným závodníkem nebo jeho rodiči/zákonnými zástupci bez předcházejícího projednání s hlavním trenérem. 
Asistenti hradí příspěvek TJ STADIONu Brno dle platného ceníku za každou i započatou tréninkovou jednotku.  
Výjimku může udělit výbor TJ asistentovi za těchto předpokladů: 
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- asistent má prokazatelně získanou praxi v oblasti krasobruslení 
- je příkladný a aktivní ve svém vystupování směrem k zájmům TJ a zároveň propaguje jméno TJ 

       -    řádně si plní své závazky vůči TJ 
       -    prokazatelně pracuje na zvýšení své kvalifikace 
Po udělení této výjimky se na tohoto asistenta pohlíží také jako na trenéra z kategorie viz tento čl. 2 bod a) s právy 
a povinnostmi trenéra TJ. Tato výjimka je platná do konce dané sezony a na novou sezonu musí asistent požádat, 
po splnění předpokladů, o výjimku další. 
Na vyžádání je povinen předložit výboru TJ resp. vedoucí/mu TMT detailní výkaz odtrénovaných hodin (na formuláři 
dle dispozic TJ). 
 

 
c)  Choreografové, baletní mistři apod., kteří pomáhají v tréninkovém procesu, vstupují na ledovou plochu 
(nebo do tělocvičny) pouze na základě požadavku hlavního trenéra daného závodníka. Odměnu za práci fakturují 
přímo závodníkům (pokud není výborem TJ stanoveno jinak). Není umožněno, aby tato spolupráce byla domlouvána 
jen samotným závodníkem nebo jeho rodiči bez předcházejícího projednání s hlavním trenérem. Choreografové, 
baletní mistři apod., kteří pomáhají v tréninkovém procesu, hradí TJ STADIONu Brno poplatek dle platného ceníku 
za každou i započatou tréninkovou jednotku za umožnění provozování své profese v případě tréninku závodníků TJ 
STADION BRNO. 
Na vyžádání je povinen předložit výboru TJ resp. vedoucí/mu TMT detailní výkaz odtrénovaných hodin (na formuláři 
dle dispozic TJ). 
 
 
d)  Trenér, mající kvalifikaci trenéra blíže specifikovanou v odst. a) nebo b) tohoto článku, který však není 
trenérem TJ STADION BRNO, avšak byl vyzván vedoucí/m TMT pro zvýšení úrovně tréninkového procesu v TJ, 
zabezpečení specifické přípravy závodníků TJ apod., může mít uzavřenu specifickou Smlouvu o spolupráci při 
výchově a tréninku krasobruslení, reflektující jeho příslušnost k jinému oddílu apod. I tito trenéři hradí TJ STADIONu 
BRNO poplatek dle platného ceníku za každou i započatou tréninkovou jednotku. 
Na vyžádání je povinen předložit výboru TJ resp. vedoucí/mu TMT detailní výkaz odtrénovaných hodin (na formuláři 
dle dispozic TJ). 
 

 

3. Trénování hostujících krasobruslařů v krasohale 

a) Pokud trénují hostující závodníci pod vedením trenérů s uzavřenou smlouvou s TJ STADION BRNO, hradí 
tento trenér TJ STADIONu Brno příspěvek dle platného ceníku za každou i započatou tréninkovou jednotku za 
umožnění provozování své trenérské živnosti. Trenér může takového závodníka trénovat pouze za předpokladu 
předešlého souhlasu výboru TJ (nebo vedoucí/ho TMT) a pouze v případě, že má tento závodník předem uhrazenu 
částku za ledovou plochu. 
b) Pokud trénují hostující závodníci pod vedením hostujících trenérů bez uzavřené Smlouvy s TJ STADION 
BRNO, hradí tento trenér TJ STADIONu Brno příspěvek dle platného ceníku za každou i započatou tréninkovou 
jednotku za umožnění provozování své trenérské živnosti. Trenér a hostující závodník mohou na led vstoupit za 
předpokladu předešlého souhlasu výboru TJ (nebo vedoucí/ho TMT) a pouze v případě, že má tento trenér 
i závodník předem uhrazenu částku za ledovou plochu. 

 

4. Obsazení ledové plochy 

a) Závodníci TJ STADION BRNO jsou rozděleni do výkonnostních a věkových skupin: Podle těchto skupin jsou 
určeny jednotlivé jednotky na ledové ploše i v tělocvičně. Všichni trenéři a závodníci jsou povinni respektovat toto 
výkonnostní rozdělení. Závodník nižší kategorie nesmí trénovat v jednotce určené vyšším kategoriím a opačně. Jsou 
povoleny výjimky, ale pouze za souhlasu vedoucí/ho TMT (či jeho zástupce). Krasobruslaři dodržují rozvrh ledové 
plochy, změny jsou možné pouze po domluvě s vedoucí/m TMT a určeným trenérem, který má v dané sezóně na 
starosti záležitosti spojené s rozpisem tréninkových jednotek a kontrolou jejich obsazenosti. 
b) Hostující závodníci mohou po domluvě s vedoucí/m TMT a určeným trenérem pro záležitosti spojené 
s rozpisem tréninkových jednotek a kontrolou jejich obsazenosti. trénovat pouze v hodinách, které přísluší jejich 
věkové a výkonnostní kategorii. Musí si zároveň řádně domluvit termín t.j. s vedoucí/m TMT.  Jsou povoleny 
výjimky, ale pouze za souhlasu vedoucí/ho TMT (či jeho zástupce). 
 



Pravidla tréninkového a závodního procesu v TJ STADION BRNO z.s. 

 
 

 

5. Organizace tréninku na ledové ploše 

a) Trenéři i závodníci vstupují na ledovou plochu na vlastní nebezpečí. Dodržují přesný čas stanovený 
rozvrhem pro danou sezonu. 
b) Závodníci, mladší 18 let nesmí na ledovou plochu bez přítomnosti trenéra. Trenér je odpovědný za chování 
svěřenců po vstupu k ledové ploše před tréninkem, v době tréninku a po opuštění prostoru kolem ledové plochy 
po tréninku. Trenéři i závodníci si počínají na tréninku tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku. 
c) Hudba: Pro každou závodní sezónu je připraven rozpis pořadí přístupu k hudbě. Jedná se o pořadí trenérů 

v přístupu k hudbě a je již na rozhodnutí samotných trenérů, jak si závodníky ve své skupině sestaví do pořadí. 

V průběhu celé tréninkové jednotky by měli dostat možnost jezdit na hudbu všichni přítomní závodníci, nicméně 

někdy to není možné vzhledem k vyššímu počtu závodníků v dané tréninkové hodině. O pořadí rozhodují přítomní 

trenéři podle následujících pravidel: 

Přednostní právo na hudbu mají: 

1. závodníci zařazení do projektů SCM, PRTM a v rámci oddílu do SPZ (Skupina podporovaných závodníků) 
2. závodníci, kteří se v daném týdnu či v nejbližší době budou účastnit závodů (mezinárodní závody - např. ME, 
MSJ, MS, GP, JGP, ISU závody, dále MČR, Český pohár, ČKS)  
3. ostatní závodníci (závodníci z kategorie Adult či závodníci neúčastnící se pravidelně závodů)    

d) Závodník (pár), který právě jede na hudbu má přednost před ostatními závodníky na ledové ploše – ti mu 
utváří prostor pro bezpečné projetí jejich jízdy. Trenér tohoto závodníka (páru) dává pozor a upozorňuje ostatní 
účastníky tréninkového procesu na pohyb svého svěřence. Závodníkům, kteří jedou na hudbu je doporučeno nošení 
reflexní vesty, a to z důvodu, že ostatní budou zřetelně vidět, který závodník jede v daný moment na hudbu svůj 
program.  
e) Trenér v průběhu tréninkové jednotky pracuje tak, aby vždy viděl pohyb všech přítomných a předešel 
nechtěné kolizi. Jeho pozice by měla být co nejvíce u kraje ledové plochy. Dbá na to, aby se při tréninku jeho 
svěřenec nesrazil s ostatními, předchází této situaci hlasitým upozorněním závodníka nebo jeho trenéra. Závodník 
po celou dobu tréninku dbá pokynů svého trenéra a trénuje tak, aby zamezil kolizi nebo zranění svému či jiného 
účastníka tréninkového procesu. 
f) Po ukončení (nebo hned na začátku) tréninkové jednotky je trenér povinen zapsat svou přítomnost 
i přítomnost svých svěřenců do připraveného docházkového listu. Pokud je závodník na tréninku sám v souladu 
s odst. a) tohoto článku, musí se zapsat do docházkového listu individuálně. Rovněž hostující trenér a závodník se 
musí zapsat tamtéž. 

 

6. Přestupy závodníků k jiné trenérce/trenérovi v rámci TJ i mimo něj 

a) Závodník může přestoupit k jiné trenérce/trenérovi pouze ve dvou termínech: 
1. na začátku sezony (obvykle srpen) 
2.  k 1. 1. kalendářního roku 

b) V případě nesouhlasu původního trenéra rozhoduje postupně trenérská rada, vedoucí TMT či výbor TJ. 
Závodník musí mít uhrazeny všechny pohledávky vůči TJ STADION BRNO a vůči trenérovi. 
c) Trenér je povinen bezodkladně informovat vedoucí/ho TMT a stávajícího trenéra závodníka v případě, 
jedná-li se o přestupu daného závodníka k němu, i v případě, byl-li závodníkem či jeho zákonným zástupcem 
osloven, že má závodník zájem o přestup k němu. 

 

7. Závody a soutěže 

a)     V průběhu závodního období koučuje svěřence jeho hlavní trenér, anebo za sebe závodníkovi zajistí 
adekvátní náhradu z řad trenérů TJ. V případě, že není trenér TJ k dispozici, může požádat o zastoupení trenéra 
z jiného krasobruslařského klubu. Závodníka při závodu nemůže vést rodič/zákonný zástupce. 
b)     O nominaci na závody rozhoduje trenérská rada nebo vedoucí TMT v souladu s platnými vydanými 
Nominačními kritérii závodníků TJ STADION BRNO na závody 

 

8. Platba za trénink na ledové ploše 

Hodiny krasobruslení jsou pro závodníky TJ dotovány z finančních prostředků získaných z veřejných prostředků. 
Závodníci hradí platby a poplatky dle platného ceníku -  „Ceník pro vstup na ledovou plochu“. 
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Nemá-li trenér či závodník řádně uhrazeny platby a poplatky vůči TJ, není oprávněn na základě výzvy výboru TJ dále 
vykonávat trenérskou či závodní činnost do doby plné úhrady dlužné částky. Při opakovaných případech má právo 
výbor TJ neumožnit trenérovi či závodníkovi vstup na ledovou plochu nebo pokračování v trenérské či závodní 
činnosti a přichází o zvýhodněnou cenu pro hodiny krasobruslení v rámci tzv. „paušálu“ (viz Ceník pro vstup na 
ledovou plochu a Úhradová směrnice.). O navrácení nároku získat zvýhodněnou cenu dle první věty tohoto odstavce 
rozhoduje výbor TJ, na základě doporučení vedoucí/ho TMT. 
 
 

9. Související dokumentace a závěrečná ustanovení 

a) Trenér je povinen dbát o udržení a rozvoj dobrého jména TJ. Je povinen dodržovat veškeré směrnice TJ, 
týkající se provozu a tréninkového a závodního procesu, v tomto případě zejména tyto dokumenty: 

 
- Smlouva s trenérem (Dohoda o spolupráci) 
- Kodex chování (pro účastníky tréninkového i závodního procesu TJ STADION BRNO) 
- Ceník pro vstup na ledovou plochu v podílových hodinách pro krasobruslaře TJ a hostující 
- Úhradová směrnice pro placení nákladů spojených s tréninkem krasobruslařů v TJ STADION BRNO 
- Nominační kritéria závodníků TJ STADION BRNO na závody 
- Stanovy TJ vč. Vnitřního řádu TJ 
- Provozní řád krasobruslařské haly a provozní řád tělocvičny 
 

b) Trenéři TJ se řídí pokyny vedoucí/ho TMT a podléhají vedení výboru TJ. 

c) Výbor TJ má právo zasahovat do tréninkového a závodního procesu ve všech ohledech, zejména: 
- výběru trenérů, se kterými bude či nebude uzavřena Smlouva o spolupráci či jiné činnosti v TJ, 
- přiřazování trenérů k jednotlivým závodníkům,  
- při tvorbě skladby rozvrhu tréninkových jednotek i v personálních změnách v průběhu sezony,  
- přijímání a vylučování závodníků z či do tréninkového a závodního procesu  
- vyřadit trenéra či závodníka z tréninkového i závodního procesu z důvodu organizačních, výkonnostních, 
disciplinárních či jiných, vždy s ohledem na dobré mravy a hájení dobrého jména a prestiže TJ. 

 
d) Nerespektování těchto pravidel může vést k ukončení smlouvy s trenérem (v opakovaných či závažných 
případech s okamžitou platností) nebo k neuzavření smlouvy nové či být sankcionováno ze strany TJ dle podmínek, 
stanovených ve Vnitřním řádu TJ, či jiných závazných předpisech, směrnicích TJ apod. 
 
Tato pravidla jsou stanovena s ohledem na snahu TJ vytvářet vynikající podmínky pro rozvoj krasobruslení, 
zvyšování kvalifikace a výkonnosti trenérů a závodníků a zajistit odpovídající zázemí a atmosféru v TJ během 
sportovního procesu a souvisejících činností. 

 
   
Schváleno výborem TJ STADION BRNO z.s.        

platné od 8/2022 


