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Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období 

Vážení sportovní přátelé. 

Jako předsedkyně Českého krasobruslařského svazu předstupuji po uplynutí 

prvního roku činnosti předsednictva, které bylo zvoleno valnou hromadou 

v květnu roku 2014, před letošní valnou hromadu zástupců krasobruslařských 

klubů se zprávou o činnosti předsednictva za uplynulý rok. 

V této organizačně a administrativně náročné sezóně se P ČKS se sešlo na 

deseti jednáních, informace o všech zásadních rozhodnutích, která byla učiněna, 

byly a jsou zveřejněny na webových stránkách svazu. 

 

Jak jsem již uvedla, uplynulé období bylo pro členy předsednictva skutečně 

velice náročné, a to nejen proto, že se jednalo o první rok jejich funkčního 

období. 

Bylo nutno připravit nové znění stanov – tato změna znění stanov byla 

vyžádána právní úpravou, které musí nové stanovy vyhovovat. P ČKS předkládá 

změněné stanovy již této valné hromadě, protože změnu ve spolkovém rejstříku 

je možno dočasně provést bez hrazení poplatku. P ČKS ustavilo komisi 

připravující nové znění stanov. Předsedkyní komise byla JUDr. Jitka Mokrá, 

dalšími členkami pak Mgr. Markéta Horklová a Ing. Taťána Zoubková. P ČKS 

vyzvalo všechny členy svazu, kteří mají vzdělání v právní oblasti, aby se do 

činnosti komise zapojili. Musím konstatovat, že výzvu zapojit se do procesu 

přípravy nového znění stanov přijala pouze Mgr. Alena Adamíková. Jménem 

svým i jménem celého P ČKS jí děkuji za to, že se aktivně a přínosně celého 

procesu zúčastnila. P ČKS následně poskytlo dostatečný prostor členským 

klubům pro to, aby se vyjádřily k předkládanému výslednému znění stanov, 

doplnily jej, případně k němu vznesly námitky. Vzhledem k tomu, že P ČKS 

neobdrželo žádné komentáře či doplnění, dovoluji si předpokládat, že změněné 

Stanovy ČKS budou touto valnou hromadou přijaty v předkládaném znění. 
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V souvislosti se změnou stanov bylo nutno přepracovat i Registrační řád 

ČKS. S jeho zněním jste byli seznámeni elektronickou cestou a jeho schvalování 

je zařazeno do programu valné hromady. 

Se změnou stanov souvisela i nutnost přepracovat Statut revizní komise. 

Tento nový statut předložila revizní komise předsednictvu ČKS dne 15. 5. 2015. 

P ČKS jej vzalo téhož dne na vědomí. Delegáti valné hromady s ním budou 

seznámeni a jeho schvalování je zařazeno do programu valné hromady.  

Bylo nutno vypracovat i nové pokyny týkající se povinných lékařských 

prohlídek. Se zněním těchto pokynů budou delegáti valné hromady seznámeni 

v prvním diskusním příspěvku. 

 

Ve své zprávě o činnosti jsem v minulém roce informovala o tom, že  byla 

pečlivě dopracována žádost o pořádání mistrovství Evropy 2017 v Ostravě. 

S radostí mohu konstatovat, že i díky diplomatickým jednáním našich delegátů 

na kongresu ISU výkonná rada ISU skutečně přidělila ME 2017 do Ostravy. Za 

pomoc a podporu děkuji jménem svazu i doktoru Bubníkovi, někdejšímu 

právnímu poradci ISU. Přípravy na toto mistrovství jsou již v plném proudu. Byl 

vytvořen organizační výbor, kterému předsedá Stanislav Žídek. ČKS vyslal své 

delegáty na ME do Stockholmu, aby se seznámili se současnými požadavky na 

organizaci mistrovství, zástupci ČKS se jako pozorovatelé zúčastnili i inspekční 

návštěvy ISU, která proběhla v Bratislavě. 

Na základě konzultací s představiteli ČUS, ČOV a dalšími svazy, které mají 

zkušenosti s organizací vrcholných mezinárodních šampionátů, a na základě 

jejich doporučení a na základě doporučení daňových poradců předkládá P ČKS 

této valné hromadě ke schválení návrh na založení servisní organizace s názvem 

CFSA, s.r.o. Tato servisní organizace by měla být založena především 

z finančních důvodů (ve spojení s placením daně z příjmu a daně z přidané 

hodnoty). P ČKS navrhuje základní kapitál (vklad) této společnosti ve výši 
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200 000,- Kč. Jediným společníkem bude ČKS, jednatelé společnosti budou 

shodní s jednateli ČKS (tedy předseda, místopředseda a ekonom svazu). 

  

Bylo nutno přistoupit k dalším změnám ve fungování svazu. Vzhledem 

k tomu, že panovala ne úplná spokojenost s činností sekretářky svazu, došlo k  

rozvázání pracovního poměru s Barbarou Dufkovou, a to dohodou. Na poloviční 

úvazek, a to na dobu určitou, byla přijata Bc. Adéla Rybářová, náplní jejíž práce 

jsou všechny druhy registrací a dále pak administrativa spojená se školeními, 

semináři, přihláškami a dále pak administrativa spojená s činností komisí. 

Vzhledem k obrovskému nárůstu práce spojené s vykazováním a vyúčtování 

dotací od MŠMT a ČOV, bude na poloviční úvazek na svazu zaměstnána ještě 

Marika Vondřejcová.  

Dalším významnou změnou je změna sídla svazu. Důvodů bylo několik. 

Prostory v budově na Strahově jsou velice stísněné a již naprosto nevyhovující (i 

v souvislosti s jednáními spojenými s pořádáním ME). Důvody jsou i finanční -  

prostory plně přešly pod magistrát města Prahy, ČUS již nebude hradit svazům 

náklady spojené s užíváním strahovské budovy. P ČKS od podzimu hledalo 

nové prostory s přijatelným nájemným. Nejlevnější se ukázala lokalita na 

Václavském náměstí, navíc během prvního půlroku účtuje majitel pouze 

symbolické nájemné a významně přispěl na konstrukční úpravy prostor. 

 

Právě končící sezóna byla první sezónou nového olympijského cyklu. Na 

mistrovství Evropy ve Stockholmu jsme sice byli trochu zklamaní, že se 

Michalu Březinovi nepodařilo probojovat na stupně vítězů, ale trojnásobné 

zastoupení našich mužů ve finálové čtyřiadvacítce a 12. místo Petra Coufala a 

17. místo Pavly Kašky rozhodně nebyly neúspěchem, stejně jako finálová účast 

a 15. místo Elišky Březinové v kategorii žen a 17. místo Cortney Mansour a 

Michala Češky v kategorii tanců na ledě. Mistrovství světa bylo pro naše 

krasobruslaře méně úspěšné, věřili jsme ve více než jedno finálové zastoupení, 
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které české krasobruslení mělo díky Michalu Březinovi a jeho 15. místu.  Přísná 

kritéria pro možný start na mistrovství světa splnili dále jen Petr Coufal a Eliška 

Březinová, kteří však zůstali před branami finále. 

V juniorských kategoriích potvrdila svou perspektivnost sportovní dvojice 

Anna Dušková – Martin Bidař, když na mistrovství světa juniorů získala 

vynikající 8. místo. Do finále se na tomto šampionátu probojovala i Elizaveta 

Ukolova, která skončila celkově na 17. místě.  Svou první účast na vrcholném 

šampionátu juniorů nedokázali proměnit postupem do finále ani junioři Petr 

Kotlařík a Jiří Bělohradský, kteří skončili na 28., resp. 39. místě, ani taneční pár 

Nicole Kuzmich - Alexandr Sinicyn, který obsadil celkově 22. místo. 

Vrcholných šampionátů ISU se v právě končící sezóně zúčastnily a české 

krasobruslení reprezentovaly i týmy synchronizovaného bruslení - skupina 

Darlings získala 15. místo na juniorském mistrovství světa a skupina Olympia 

obsadila na seniorském mistrovství světa 16. místo. 

Je dobře, že krasobruslení se stává i stále oblíbenější volnočasovou aktivitou. 

V kategorii Adult probíhají soutěže v rámci Poháru ČKS, české krasobruslení je 

velice úspěšné v kategorii veteránů na mezinárodním poli. V německém 

Oberstdorfu získali naši zástupci na neoficiálním světovém šampionátu několik 

medailí, nejúspěšnějšími reprezentanty ČKS jsou i nadále Milana a Jiří Pokorní, 

kteří již několik let vítězí v nejprestižnějších mezinárodních soutěžích tanců na 

ledě této věkové kategorie. 

 

V souvislosti s mezinárodními soutěžemi nelze nezmínit tradičně skvělou 

práci organizátorů mezinárodních krasobruslařských akcí – v září byla v Ostravě 

skvěle zorganizována jedna ze soutěží prestižní juniorské Grand Prix, 

v listopadu byl v Olomouci úspěšně uspořádán již čtyřicátý ročník Memoriálu 

Pavla Romana. Jménem P ČKS tímto děkuji ostravským a olomouckým 

pořadatelům za jejich obětavou práci. Dík patří i skvělým organizátorům 

mistrovství republiky žákovských kategorií, které proběhlo v Orlové. Do 
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výběrového řízení pro pořadatelství mistrovsví republiky juniorských kategorií a 

přeboru republiky seniorských kategorií se původně nepřihlásil žádný oddíl. Mé 

poděkování proto patří klubu KK Plzeň za to, že na žádost předsednictva toto 

mistrovství výborně uspořádal v termínu původně plánované soutěže Českého 

poháru. A s poděkování nesmím zapomenout ani na pořadatele ze Světlé nad 

Sázavou, kde proběhlo mistrovství republiky v synchronizovaném bruslení. 

Děkuji i všem pořadatelům domácích pohárových soutěží, testů výkonnosti, 

exhibičních vystoupení a dalších akcí spojených s krasobruslením. 

  

Na dny 18. – 20. 12. 2015 je naplánováno „mistrovství čtyř republik“ pro rok 

2016, jehož pořádáním je pověřen ČKS. Do vypsaného výběrového řízení se 

přihlásil klub HC Oceláři Třinec a mohu s potěšením oznámit, že tento klub 

splnil všechny podmínky nutné pro to, aby mohlo v Třinci ono Mezinárodní 

mistrovství České republiky pro rok 2016 proběhnout. 

 

I díky diplomatickým jednáním se podařilo maximálně využít mezinárodních 

vzdělávacích seminářů, které finančně podporovala ISU. S potěšením mohu 

konstatovat, že zástupci českého krasobruslení (sportovci, trenéři i rozhodčí) se 

zúčastnili sponzorovaných seminářů v Toruni a Oberstdorfu, Soči a Gdaňsku. 

Úspěšně pokračuje mezinárodního čtyřletý projekt IDP, který je zaměřen na 

vzdělávání krasobruslařů ve věku 10 – 14 let a jejich trenérů, je zaměřen i na 

vzdělávání rozhodčích a členů technických sborů. Na tento rok jsou plánovány 

druhé dva výcvikové tábory. Já touto cestou děkuji všem účastníkům 

nominovaným za ČKS za jejich disciplinovaný přístup a děkuji i týmu 

Stanislava Žídka za veškerou práci spojenou s organizační přípravou projektu a 

kempů, které probíhají v Ostravě. 

 

Ve zprávě o činnosti P ČKS je nutno zdůraznit pozitivní hodnocení práce 

představitelů ČKS ze strany ČOV a MŠMT. Všechna oponentní řízení proběhla 
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úspěšně, byla s respektem hodnocena připravenost všech projektů a koncepcí. 

Elizaveta Ukolova je nadále členkou projektu McDonalds Olympic Hopefuls, 

Michal Březina získal stipendium Olympijská solidarita.  Novým zástupcem 

ČKS v Českém olympijském výboru se stal Tomáš Verner. Unie profesionálních 

trenérů ČOV uvedla do Síně slávy jednu z nejúspěšnějších českých trenérek, 

paní Mílu Novákovou.  

Předsedkyně ČKS v dubnu 2015 podepsala s předsedou ČOV dohodu o 

spolupráci. 

 

  V návaznosti na programy MŠMT byly řízeny PRTM a SCM, došlo 

k pokračování vzájemné spolupráce mezi všemi složkami a byla přesně 

dodržována nastavená pravidla této spolupráce. Děkuji na tomto místě vedoucím 

sportovních center mládeže a vedoucí Vysokoškolského sportovního centra za 

jejich práci pro české krasobruslení.  Chci poděkovat všem trenérům pracujícím 

v rámci ČKS za jejich úsilí a popřát jim i jejich svěřencům co nejvíce úspěchů 

v následujícím období. 

 

Na základě aktivity vyvinuté krajskými orgány České unie sportu, Českého 

olympijského výboru a krajských samospráv se zvyšuje důležitost krajských 

komisí jednotlivých sportů. Proto předsednictvo ČKS pověřilo sekretariát ČKS, 

aby znovu ověřil informace o složení jednotlivých krajských komisí 

krasobruslení. S tímto složením budou delegáti valné hromady seznámeni a 

požádáni o to, aby dané informace vzali na vědomí. Dovoluji si důrazně 

upozornit všechny kluby na to, že je třeba, aby vystupovaly aktivně vůči 

krajským orgánům ČUS a odborům sportu krajských úřadů, protože dle 

informací z ČOV bude od letošního roku poměrně významná část z prostředků, 

které ČOV získal od loterijních společností, alokována přímo krajským úřadům, 

a ty je budou po navýšení dále poskytovat sportovním organizacím 

v jednotlivých krajích. 
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P ČKS rozhodně nemohlo a nechtělo soustředit svou pozornost pouze na 

závodníky s nejvyšší výkonností. Stále garantuje systém dvou typů pohárových 

soutěží, jehož cílem je umožnit a podpořit sportovní činnost krasobruslařů různé 

výkonnostní i věkové úrovně, došlo i k úpravám v systému testů výkonnosti. P 

ČKS kladlo důraz i na vzdělávací činnost a organizovalo školení a semináře 

určené pro zvyšování kvalifikace a zlepšování znalostí trenérů a rozhodčích, byl 

dokončen cyklus vzdělávání trenérů II třídy. Ve vzdělávací činnosti je třeba 

pokračovat. Je přípraven seminář pro členy technických sborů, je připraveno i 

školení trenérů III třídy a školení nových rozhodčích, již byly oznámen termín 

pořádání společného semináře pro trenéry a rozhodčí. 

Před měsícem došlo ke společnému jednání tří komisí – STK, TMK a KR. O 

výsledcích jednání a návrzích z nich vzešlých budete informováni. Na tomto 

místě ráda tlumočím nabídku předsedkyň STK a KR určenou pořadatelům 

soutěží Poháru ČKS – tyto komise nabízejí svou pomoc v případě, že se 

pořadatelé dostanou do problémů se zajištěním rozhodčích nebo do 

organizačních problémů.   

Předsedové jednotlivých komisí podají další informaci o činnosti komisí 

v rámci svých vystoupení na této valné hromadě a ekonomka svazu vystoupí se 

zprávou o hospodaření ČKS a návrhem rozpočtu na rok 2015. 

 

V závěru své letošní zprávy o činnosti P ČKS chci, jako tradičně, poděkovat 

všem svým kolegům z P ČKS a generálnímu sekretářovi za práci, kterou během 

minulých dvanácti měsíců vykonali. I letos vyjadřuji dík předsedovi revizní 

komise P ČKS, ing. Blaťákovi, za jeho aktivní účast na jednáních P ČKS. Jsem 

ráda, že ze strany revizní komise nebyla předsednictvu adresována žádná výtka. 

Na úplný závěr své zprávy přeji této volební valné hromadě úspěšné a 

konstruktivní jednání.  

PhDr. Věra Tauchmanová, M. A.  


