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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze dne 3. 9. 2021 

 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně se zabýval některými 

důležitými informacemi: 

 

a/ odstoupení předsedkyně TMK 

P ČKS projednalo převzetí agendy M. Škorničkové a rozhodlo takto: 

- vedení SCM – metodika, komunikace s trenéry - bude požádán Petr Starec;  

 

Po dohodě předsedy Židka a Petra Starce převezme od 1. 10. 2021 P. Starec 

metodické vedení SCM (podobně jako v době přípravy a konání ME 2017) a 

současně zůstane vedoucím DP SCM Brno. 

Paní Hrdličková pod sebe převezme ekonomickou agendu SCM. 

Obě úpravy budou platné do 30. 6. 2022, aby mělo předsednictvo vzešlé z voleb 

2022 dostatečný čas na přípravu nové struktury SCM v jeho volebním období.  

 

b/ jednání s Victoria VSC  

Předseda a GS proto pozvali paní ředitelku na Prověrky výkonnosti v Ostravě, kde by 

mohla jednání pokračovat. Paní ředitelka Kovářová toto pozvání přijala. Předseda 

konstatuje, že i v souvislosti s odstoupením M. Škorničkové z funkce bude snad možné 

nyní cesty k rozšíření spolupráce najít.   

 

V rámci prověrek se s paní ředitelkou opakovaně sešel místopředseda a přítomní 

členové TMK. 

 

Projednávalo se zapojení Matyáše Bělohradského do podpory v rámci systému 

stipendií UNIS. Začlenění TP Cimlová / Hlavsa do Talent týmu VSC a možná účast 

Ellen Slavíčkové na tréninkových jednotkách VSC. Vše s kladným postojem paní 

ředitelky. 

P ČKS také podporuje žádost Viléma Hlavsy na zařazení do systému UNIS poté, co 

byl přijat na Ostravskou univerzitu. 

 

c/ JGP 2022  

Předseda a GS podali informaci, že na základě rozhodnutí P ČKS per rollam, podali 

v termínu daném ISU kandidaturu na pořadatelství soutěže seriálu JGP v Ostravě 

od 11. do 16. 10. 2022. 

 

 

2. Kontrola přípravy VH 

E. Hrdličková rozeslala včas členským klubům pozvánku na VH i materiály k 

projednání.  
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Účast potvrdilo ke dnešnímu dni 75 klubů (přímou účastí nebo plnou mocí), 24 

klubů se řádně omluvilo, 4 kluby zatím nereagovaly. 

 

Návrhy členů komisí VH ze strany P ČKS: 

 

Pracovní předsednictvo: Evžen Milčinský 

Mandátová komise: Kateřina Tykalová 

Návrhová komise: Stanislav Židek 

Ověřovací komise: František Baudyš 

Zápis jednání provede GS. 

 

P ČKS vzalo na vědomí zprávu o činnosti ČKS za období od poslední VH, kterou 

předloží valné hromadě předseda, zprávu o hospodaření ČKS za rok 2020 a 

informaci o CFS, s.r.o., které předloží VH ekonomka a představení činnosti SPR 

media od začátku spolupráce v březnu a výhled na sezónu 21/22. 

 

 

3. Jednání s T. Vernerem 

Členové předsednictva a GS seznámili T. Vernera s povinnostmi předsedy 

Trenérsko-metodické komise. 

Tomáš Verner po zvážení povinností souhlasil s tím, že přijme funkci předsedy TMK 

jako kooptovaný člen P ČKS ke dni skončení funkčního období paní Škorničkové 

(dne 16. 10. 2021). P ČKS pověřilo Tomáše Vernera, aby do doby své kooptace již 

řídil činnost TMK. 

 

 

4. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

 

a/  Projekt pro vytvoření výukového materiálu v krasobruslení 

S. Židek a K. Kamberská osloví Marii McLean, která byla jednou z tvůrkyní výukových 

materiálů pro ISU, a požádají jí o konzultace. 

Cílem by mělo být vytvoření základní metodické brožury v tištěné podobě s odkazy na 

elektronickou širší verzi, zahrnující i fotografie a videa. Začne se s materiály pro školení 

licence C, následně materiály pro školení lektorů, licence B a nakonec licence A. 

 

S. Židek a K. Kamberská kontaktovali Marii McLean a získali informace o celém 

systému přípravy školení ISU. Zároveň S. Židek projednal s P. Starcem možnosti 

použití výukových materiálů MUNI. 

 

S. Židek svolá v průběhu září schůzku TMK na toto téma a následně zašle 

sekretariátu a ekonomce podklady, aby mohla s právníkem a daňovým poradcem 

projednat, jaké typy smluv a v jakém rozsahu prací, budou s tvůrci uzavřeny. 
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b/ Mentální příprava 

Pan Štecák předložil zhodnocení spolupráce a nabídku spolupráce na sezónu 

2021/2022, s důrazem na přípravu dvou Olympioniků (Michal Březina a Eliška 

Březinová) a dále 8 talentovaných sportovců a jejich trenérů.  

P ČKS pověřuje předsedu, aby spolupráci převzal pod sebe. Nabídka další spolupráce 

bude ještě upravena a případně rozšířena na základě předešlých výsledků, dnešní 

diskuse a potřeb svazu.  

P ČKS navrhuje rozšířit okruh zúčastněných. Případné zařazení členů PRTM se bude 

řešit v dalším průběhu sezóny. 

 

Pan Štecák zaslal předsedovi profily a doporučení k pokračování u jednotlivých 

sportovců, účastnících se projektu v sezóně 20/21. 

Žádost o zaslání podrobnější kalkulace ze strany Global SDA holding zatím nebyla 

vyslyšena. 

Předseda vedl rozhovory s možnými novými kandidáty na zapojení do projektu i 

s jejich trenéry s vesměs kladnou odezvou. 

 

P ČKS schvaluje seznam sportovců / párů, kteří se mohou účastnit projektu 

v sezóně 21/22:  

 

Skupina ZOH:  

 

Michal Březina (bez trenéra), Eliška Březinová (trenér Rudolf Březina)  

 

– rozsah čerpání služeb: 

V přípravném období - osobnostní rozvoj a rozvoj jejich mentálních schopností s 

cílem zkvalitnění jejich výkonu na ZOH 2022.  

V rámci ZOH  - operativní podpora aktuálního mentálního nastavení sportovce + 

měření aktuálního stavu (energie) prostřednictvím aplikace SportMind. 

 

Skupina Talent:  

pokračují ve spolupráci: Michaela Vrašťáková (trenér Rudolf Březina), Dominika 

Motlochová (trenérka Nella Simaová), SD Barbora Kuciánová / Lukáš Vochozka 

(trenér Petr Bidař), TP Barbora Zelená / Jáchym Novák (trenér Matěj Novák); 

nově spolupracující:  

Matyáš Bělohradský (bez trenéra), Damián Malczyk (trenér Stanislav Židek), Ellen 

Slavíčková (trenér Michal Matloch),TP Denisa Cimlová / Vilém Hlavsa (trenér Lukáš 

Csölley), TP Kateřina a Daniel Mrázkovi (trenéři Barbora Řezníčková, částečně i 

Matteo Zanni, půjde-li občas i v AJ - v jejich případě se zároveň řeší možnost využití 

služeb mentálního coachingu ze strany VSC). 

  

- rozsah čerpání služeb: 

podpora zlepšení sportovního výkonu prostřednictvím zvýšení úrovně mentálních 

schopností + propojení rozvoje mentálních zručností sportovců na jejich trenéry. 
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Výběr ČKS bude zaslán panu Štecákovi, ale ke konečné dohodě dojde až a 

v případě, že předloží rozklíčování jednotlivých sazeb za jednotlivé úkony. 

 

Zároveň bude částka ze strany svazu hrazena za provedené úkony čtvrtletně. 

 

c/ Pravidla ČKS 

Na základě podnětu RK provede STK kontrolu OSPS, zda všechny publikované články 

odpovídají budoucí praxi po změnách prezentovaných na VH 2020. Termín 3. září.   

 

Předseda STK předložil upravený dokument, jehož konečná verze schválená P ČKS 

bude publikována na webu ČKS do startu soutěžní sezóny. 

 

d/ Registrační řád ČKS 

P ČKS bere na vědomí tiskovou chybu (z Přílohy 1 RŘ – členské příspěvky - vypadl 

termín splatnosti ročního členského příspěvku klubu) a děkuje předsedovi RK za 

upozornění.   

VH bude předložena úprava RŘ v úplné verzi. Konečný dokument bude po 

schválení VH publikován na webu ČKS. 

  

e/ seminář TS/TK - 4. září 2021 

P ČKS ukládá E. Hrdličkové, aby pro seminář technických panelů zajistila v Hotelu 

Olympic menší prostor. 

Paní Hrdličková dohodla s manažerem hotelu zmenšení zasedacích prostor  

 

P ČKS také rozhodlo, že se na tento seminář nebude vybírat vstupní poplatek, a to 

proto, že v loňském roce všichni TK/TS poplatek platili, ale sezóna vůbec 

neproběhla. Trenéři a rozhodčí mají letos seminář zrušený, kdežto TK/TS seminář 

absolvovat před sezónou musí. 

Již uhrazené poplatky jsou přihlášeným postupně vraceny. 

 

 

f/ Nabídka 3 sady ISU SH 

STK navrhuje nabídnout tuto sadu pro soutěže projektu Bruslička spolu se zaškolením 

obsluhy Brusličky. Předseda STK je pověřen, aby vešel do kontaktu se zástupci projektu 

Bruslička, zda mají o sadu a zaškolení zájem. 

Trvá. Předseda STK se chce na VH osobně setkat se zástupkyní projektu, Dr. 

Koblasovou. 

 

 

Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace z komisí“. 

 

 

 

 

 



                                                              P ČKS 3. 9. 2021 
 

5 

 

6. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Sportovně technická komise 

 

a/ přestupy a hostování 

Termín končí až 6. 9., bude následně řešeno a schváleno P ČKS per rollam. 

 

b/ Testy výkonnosti 

P ČKS schvaluje nominace komisařů na TV 

Kopřivnice 18. 9. 2021: Stanislav Židek (vedoucí), Vladimíra Milčinská, Gabriela Žilková 

Hrázská (náhr. Kateřina Tykalová) 

Nejdek, 25. nebo 26. 9. 2021:  Monika Škorničková (vedoucí), Petra Římalová, Hana 

Dobrovolná (náhr. Michaela Smolková) 

 

Změna Kopřivnice – paní Žilková Hrázská se omluvila, místo ní si práci komisaře 

rozdělí Kateřina Tykalová (testy 1 – 4) a Markéta Procházková (testy 5 – 8).  

Obě komisařky mají v některých kategoriích „střet zájmů“, proto P ČKS souhlasí 

s navrhovaným rozdělením. 

 

 

Ekonomka ČKS 

 

a/ odměny trenérům Talentované mládeže a reprezentace 

P ČKS se dohodlo, že ekonomka připraví do následujícího jednání návrh ekonomické 

směrnice popisující pravidla pro přidělování těchto odměn. P ČKS zároveň projednalo 

úpravy sankcí a zavedení celoročního bonusu, který ekonomka zároveň zahrne do 

stávajících smluv. 

 

Ekonomka předložila návrh dodatku smluv zahrnující výše zmíněné sankce a 

bonusy. P ČKS jej po diskusi a úpravách schválilo.  

Na základě textace tohoto dokumentu připraví ekonomka výše zmíněnou 

směrnici do příštího jednání P ČKS a zároveň připraví i upravený text smluv 

nových. 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Nominace na mez.soutěže - změny 

P ČKS bere na vědomí změny nominací rozhodčích na mez. soutěže z kalendáře 

ISU (informaci podal předseda KR): 

M. Mišurec, M. Ošmera – zrušení účasti týmu ČR na JGP RUS 

Z. Plesníková, M. Šafránková – zrušení soutěže Nepela Memorial Bratislava 

M. Mišurec – zrušení účasti týmu ČR na Denis Ten Memorial Almaty (KAZ) 
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b/ Školení pro nové rozhodčí a na zvýšení kvalifikace 

sóla a SD - Praha 11. 9. 2021, školí F. Baudyš a R. Schejbalová. Místo konání bude 

určeno podle počtu přihlášených uchazečů. 

Předseda KR předložil a ekonomka schválila rozpočet na školení pro R sóla a SD 

11.9. 

 

c/ ISU Visiting Coach SB  

Návštěva Eevi Sunnari v ČR a trénink s jednotlivými sen. a jun. týmy i za účasti 

části žákovských týmů proběhla v minulým týdnu. Ohlasy jsou veskrze pozitivní, 

kluby děkují ČKS za podporu. 

 

d/Vytvoření manuálu pro VR na porady rozhodčích 

Předseda KR oznámil, že manuály vytvoří pro: 

tance - R. Kosina, sóĺo a SD - M. Ošmera, SB - H. Kuglerová.  

Termín do 31. 8. 2021 

 

Manuály byly dokončeny a jsou umístěny na extranetu ČKS. 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Talent 

 

i/ kempy SCM a PRTM 

 

VT SCM 26.  - 28 9. 2021. 

Uskutečněno VT SCM s trenérem Rozanovem. Místo v Čechách bude upřesněno. 

 

Kemp je dohodnut na ZS v Příbrami. Informace byly zvaným rozeslány. 

Vedoucím bude Evžen Milčinský. 

 

součástí nejbližšího kempu SCM bude i testování od Global SDA holding 

 

Testování je domluveno.  

K dohotovení rozpočtu chybí závazné podklady cen od ZS. Objednávky na ZS 

zašle A. Rybářová. 

 

 

VT PRTM 30. 9. - 3. 10. 2021. 

Kemp proběhne v Kravařích.  

E. Milčinský předběžně dohodl účast trenéra Sergeje Rozanova. 

 

Informace byly zvaným rozeslány. Objednávky jsou odeslány.  

 

Program a rozpočet obou kempů zašle vedoucí P ČKS v příštím týdnu. 
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b/ Reprezentace 

 

i/ SD Zhuk / Bidař 

Martin Bidař požádal ČKS o možnost úhradu pronájmu bytu v Moskvě po dobu 

přípravy páru v Mozerteamu. 

Ekonomka a GS Martina požádali o zaslání rozpočtu přípravy SD směrem 

k ZOH. Dokument poslal i zodpovědný trenér Petr Bidař. 

Částka nutná k úhradě těchto nákladů za jeden rok převyšuje částku, kterou 

má pár přidělenu v RS. 

Martin Bidař v emailu, ve kterém ve středu 1. 9. oznamoval ČKS a VSC cestovní 

problémy při cestě do USA, zároveň mimoděk napsal, že Elizaveta Zhuk má již 

měsíc problémy s kotníkem, které omezují jejich tréninkovou činnost. Toto 

dosud pár svazu, ani VSC nesdělil. T. Verner pár obratem požádal o zaslání 

lékařských zpráv, zatím bez odezvy. 

 

P ČKS požaduje po páru zaslání podrobného plánu tréninkové přípravy. 

Protože se nezúčastnily soutěže v USA, díky které jim bylo umožněno se 

omluvit z prověrek výkonnosti a která měla sloužit jako kontrola jejich 

připravenosti na olympijskou sezónu, požaduje ČKS po páru zaslání videí 

s oběma kompletními soutěžními programy, a to do 17. září.   

Teprve poté bude rozhodnuto o případné úpravě poskytnutých finančních 

prostředků v jejich reprezentačních smlouvách, a tedy i o žádosti o úhradě 

ubytování v Moskvě od října 2021 dle rozpočtu předloženého zodpovědným 

trenérem. 

 

 

ii/ Michal Březina 

Sportovec dle dohody zašle v průběhu září videa se soutěžními jízdami. 

Dnešního dne obdržel ČKS záznam KP, který členové P ČKS v rámci jednání 

zhlédli, byl v plné soutěžní náplni, všechny skokanské prvky byly čisté a 

s maximální obtížností. P ČKS konstatuje, že je Michal na sezónu výborně 

připraven. 

 

 

iii/ A. Valentová – ukončení činnosti ze zdravotních důvodů 

Oznámila zákonná zástupkyně Ellen Černá emailem dne 31. 8. 2021. 

 

iv/ změny v nominacích 

 

P ČKS bere na vědomí tyto změny: 

 

N. Rychtaříková – byla dodatečně přihlášena a přijata do Nebelhorn Trophy 

(náhrada za Memoriál Ondreje Nepely); 
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M. Březina – byl dodatečně přihlášen a přijat do soutěže USIC v Bostonu (USA), 

ČKS pro něj stanovuje tuto soutěž jako kontrolní, místo prověrek výkonnosti; 

O.Nepela Memorial – soutěž byla kompletně zrušena. 

SD Zhuk/Bidař – nezúčastní se soutěže John Nicks Memorial v Bostonu. 

Martina nepustili při přestupu ve Frankfurtu do letu do USA. Místo toho pár 

požádal o účast na soutěži Victor Petrenko Cup v Oděsse (UKR) v půlce října. 

P ČKS v případě páru rozhodlo, že jako jejich kontrolní soutěž, místo prověrek 

výkonnosti, je určena Finlandia Trophy začátkem října. 

 

 

d/ Vzdělávání 

 

i/ zkoušky licence C a licence B v rámci prověrek výkonnosti v Ostravě.  

 

Zkoušky 22. 8. 2021 v Ostravě úspěšně splnilo:  

 

25 absolventů školení licence C 

2 absolventky školení licence B 

 

Termín opravné zkoušky pro trenéry III. třídy, licence C bude v neděli 3. 10. 

2021, Buly Aréna Kravaře. 

 

 

ii/ P ČKS souhlasí s tím, aby se s FTVS projednalo uzavření smlouvy na jejich novou 

specializaci magisterského oboru „trenér krasobruslení“ pro frekventanty, kteří 

ukončili bakalářské programy, byť i z jiného sportovního oboru. 

P ČKS žádá K. Kamberskou, aby požádala FTVS o zaslání návrhu smlouvy. 

 

K. Kamberská kontaktovala proděkana Vladimíra Hojku se žádostí o zaslání 

návrhu smlouvy na sekretariát ČKS. 

 

 

5. Různé 

 

a/ fotobanka ČOV Šupčík 

Nabídka ČOV využitelná PR skupinou v podstatě pouze v rámci ZOH (dle návrhu Martiny 

Kučerové). Cena bude upřesněna, v rámci LOH byla jedna fotka denně zdarma a každá 

další za 500 Kč. Nutno vytvořit svazový účet a stanovit SPR media finanční mantinely. 

P ČKS pozve na příští jednání Martinu Kučerovou, aby se tato situace probrala osobně. 

 

Martina Kučerová se z rodinných důvodů z jednání omluvila. Zaslala stanovisko 

SPR media v této věci, včetně žádosti o možný počet fotografií, které by bylo možné 

využít. 

P ČKS s návrhem Martiny Kučerové vyslovilo souhlas. 
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b/ Com ISU 2422 

 

ISU vydalo toto Com. stanovující kritéria účasti „transgender“ sportovců v mužské a 

ženské kategorie se žádostí, aby jednotlivé federace upravily svoje pravidla stejným 

způsobem. 

 

P ČKS rozhodlo, že přebírá toto Com ISU, a to tak, že jej bude publikovat na webu 

ČKS v sekci Pravidla ISU a požádá J.Mokrou o jeho překlad, který bude poté 

publikován v extranetu ČKS. 

 

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční v Kravařích před kempem PRTM ve dnech 29. a 

30. září 2021. 

 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


