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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze dne 6. 1. 2022 

 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně informoval o důležitých 

aspektech činnosti mezi zasedáními: 
 

a/ změny na sekretariátu ČKS a výběrové řízení 

Vzhledem k velmi důležitým činnostem, které dosud zajišťovala as. GS svazu je 

nezbytné vyhlásit výběrové řízení v co nejkratším termínu. Jednou z 

nejdůležitějších priorit bude zpracování dotačních titulů vypsaných NSA pro 

financování ČKS na rok 2022. 

Ekonomka připravila návrh, který bude po diskusi členů P ČKS a předsedy RK 

upraven a řízení by bylo vyhlášeno v týdnu od 10. 1. 2022. 

 

b/ Poděkování SKrZ za uspořádání 4*Nationals 2022 

Je nezbytné poděkovat zejména předsedovi Slovenského kr. svazu Jozefu 

Beständigovi za velkou snahu o zajištění všech nezbytných výjimek u 

představitelů státní správy Slovenské republiky s cílem za složitých hygienicko-

epidemických opatření závod čtyř zemí 4Nationals Championships uspořádat. 

Všichni představitelé přítomných svazů tuto skutečnost velmi oceňovali. I když 

na ZS ve Spišské Nové Vsi nebylo možno zajistit vyšší teplotu a závodníci, 

rozhodčí a TP se museli s touto skutečností vypořádat, organizačně mistrovství 

bylo plně zabezpečeno. I naše výprava byla nakonec spokojena (ubytování, 

stravování) a můžeme být rovněž spokojeni i s naprostou většinou sportovních 

výkonů a získaným umístěním. Visegradský pohár pro týmy nám unikl o vlásek, 

kdy rozhodl pouze počet prvních míst u započítaných kategorií. Je milou 

povinností všem reprezentantům, jejich trenérům, rozhodčím a členům TP za 

reprezentaci upřímně poděkovat. 

 

c/ „Vánoční“ výcvikový tábor členů SCM a PRTM v Kravařích 

V souladu s plánem se akce uskutečnila ve dnech 27. – 30. 12. 2021 v Buly Aréně 

v Kravařích. Trenérsky byla akce zabezpečena opět panem S. Rozanovem (RUS), 

který si přivezl i své malé svěřenkyně jako demonstrátorky. Tato skutečnost byla 

pro závodníky velkou inspirací. Od VT na podzim konstatoval trenér Rozanov, 

postup ve výkonnosti většiny účastníků. 

Přáním všech bylo v nastoleném trendu pořádání VT pokračovat. 

 

d/ ME a ZOH 2022 

V neděli 9. ledna 2022 odcestuje většina výpravy na ME 2022 v Tallinu. Zatím se 

jeví, že všichni reprezentanti jsou zdrávi a usilovně se připravují ukázat na ME co 
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nejlepší připravenost směrem k ZOH. Jsme velmi rádi, že partnerce M. Bidaře 

bylo uděleno státní občanství ČR a bude nyní startovat pod jménem Jelizaveta 

Žuková. Na ZOH tak opravdu v týmu ČR mohou být obsazeny všechny kategorie 

a soutěž národních týmů.  

V době ME proběhne on-line Nominační Plénum ČOV, kde hlavním bodem 

programu bude schválení nominace Českého olympijského týmu na XXIV. zimní 

olympijské hry v Pekingu 2022. Za ČKS se zúčastní předseda. 

 

 e/ PR a marketing svazu 

Předseda a GS se zúčastnili jednání se zástupkyní Alpine Pro, paní Monikou 

Novákovou, které domluvil a moderoval Jiří Mazánek. V sídle společnosti pak 

vybírali možné kombinace pro vybavení kraso týmu ČR. Na tuto část předseda a 

GS ve Spišské Nové Vsi pozvali Elišku Březinovou, jako zástupkyni sportovců, 

která velmi ochotně přijela, a její přínos jednání byl veskrze pozitivní. S Alpine 

Pro došlo k dohodě, že bude lepší celou spolupráci nastartovat s novou 

sezónou, protože nyní narychlo zajištěná nabídka produktů by nebyla 

dostatečně reprezentativní. 

 

Je třeba dořešit vybavení nových členů PRTM/SCM a dovybavení synchro týmů, 

které budou reprezentovat na MS / MSJ SB stávajícími oblečením. P ČKS 

souhlasí. 

 

Jednání ohledně eshopu převzala ekonomka svazu a po kontaktu s Pavlou 

Hajpišlovou (SPR media) navrhují přechod na vyšší tarif, který již umožňuje 

prodávat až 100 produktů (současný tarif je pouze pro 10 produktů a je již zcela 

naplněn). SPR media navrhuje přechod na tento tarif v souladu s již s ČKS 

diskutovaným nutným rozšířením nabídky produktů (na něm SPR media 

pracuje).  

Dále v první polovině února paní Brabcová nafotí repre mikiny a trička, která by 

se na e-shopu mohla následně prodávat cca od března 2022. 

P ČKS souhlasí s rozšířením eshopu na 100 produktů. 

 

Na některé z jarních zasedání P ČKS bude pozvána M. Kučerová, aby se 

zhodnotila roční spolupráce, její klady a zápory, a připravil se výhled na další 

sezónu. 

 

 

f/ Příprava VH 2022 

P ČKS stanovilo termín konání VH 2022 na sobotu 14. května 2022. 

A. Rybářová připravila pozvánku VH, Jednací řád VH a Volební řád VH. 

 

P ČKS návrhy dokumentů schvaluje a ukládá sekretariátu, aby je v termínech 

daných Stanovami ČKS rozeslal klubům k připomínkám.  
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2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

 

a/ Mentální příprava pro sportovce ČKS 

L. Štecák (headformers) byl po dohodě předsedy a GS pozván k účasti na MM 

ČR. Zde proběhla, většinou za přítomnosti GS, postupně jednání se všemi 

přítomnými sportovci, kteří byli do projektu vybráni a MM ČR se zúčastnili. 

GS také připravil dodatky repre smluv s Top reprezentanty na zajištění jejich 

mentální přípravy do ZOH, resp. MS 2022, které jsou již ze strany sportovců, 

případně jejich zodpovědných trenérů, podepsány. 

Ostatní senioři a juniorští sportovci obdrželi ještě před MM ČR návrh smlouvy na 

mentální přípravu s „headformers“, ke které neměli připomínky. Nyní je třeba 

vytvořit smlouvy pro jednotlivé sportovce.  

Pouze T. Zendulková na výzvu zatím nereagovala. 

 

P ČKS také rozhodlo o doplnění projektu od 1. 1. 2022 o sportovkyně: Adélu 

Vallovou a Barboru Tykalovou. 

 

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

 

 

3. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Sportovně technická komise 

 

a/ M ČR SB 

Sekretariát požádá předsedkyni SC Brno o zaslání seznamu českých týmů, které byly 

na SCC SB přihlášeny.  

 

Seznam týmů byl paní předsedkyní SC Brno zaslán a je evidován STK.  

 

b/ M ČR juniorů a žactva 

Součástí programu bude i soutěž sportovních dvojic Advanced Novice a dále všechny 

taneční kategorie žactva (Basic Novice, Intermediate Novice, Advanced Novice). 

 

Zodpovědný trenér G. Reshtenka, Michal Matloch, požádal předsedu svazu a GS 

o to, aby se Georgii nemusel účastnit M ČR juniorů a ve stejném termínu by 

odjel mezinárodní soutěž v Meranu. 

P ČKS souhlasilo s návrhem předsedy, který nevidí důvod udělovat sportovci 

výjimku, i s ohledem na to, jak špatný výkon předvedl ve VJ na M ČR seniorů. 

Podmínkou účasti na MS juniorů je účast na M ČR juniorů a splnění nominačních 

kritérií ISU. Pokud kritéria ISU splní více sportovců / sportovkyň / párů, je 

nominován vítěz M ČR juniorů.  

 

P ČKS obdrželo další žádost, tentokrát zodpovědné trenérky Lucie Kadlčákové 

tanečního páru Kristýna Kurcová – Alexander Tokarev o udělení výjimky pro 
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start na M ČR žákovských tanců z důvodů pozitivního testu na Covid-19 před 

testy výkonnosti v Kuřimi. P ČKS žádost projednalo a, v souladu s předchozími 

rozhodnutími i s ohledem na spravedlivý přístup vůči všem kategoriím, nebude 

páru Kurcová – Tokarev výjimka udělena. 

 

GS obdržel dotazy od zástupkyně OV M ČR žactva k organizaci soutěže. Na 

základě doporučení E. Milčinského bude o odpovědi požádán člen STK, J. 

Sviatko. 

 

c/ úpravy OSPS 

Návrh úprav předložila Jitka Mokrá. Členové P ČKS návrh projdou a schválí jej 

per rollam. Posléze jej GS bude publikovat na webu ČKS. 

 

d/ ČP SB Jihlavský ježek 

Pořadatelé soutěže nepožádali o přidělení IČZ, neposlali STK rozpis ke schválení. 

Přihlášky řešili přes vlastní web, vůbec nebyla soutěž zařazena v registračním 

systému ČKS. Teprve v den konání dnešního jednání P ČKS poslala Jihlava rozpis 

ke schválení a přidělení čísla pohárové soutěže. 

Komise STK se dohodla na zachování pohárové soutěže a rozpis i s číslem byl 

dopoledne na webové stránky vložen. 

Členové STK se tak dohodli, protože nechtějí trestat závodící děti za to, že 

pořadatelé nedodrželi OSPS a neposlali rozpis včas ke schválení a přidělení IČZ. 

Komise STK si uvědomuje složitost organizace takovýchto závodů v dnešní 

covidové době. Je to po dlouhé pauze jediný závod SB. 

Komise STK navrhuje potrestání klubu HC Dukla Jihlava mládež za nedodržení 

OSPS.   

Předsednictvo ČKS, s výjimkou ekonomky, s návrhem STK souhlasí s tím, že o 

výši a způsobu postihu bude rozhodnuto na příštím jednání P ČKS. 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Reprezentace 

i/ SD Zhuk / Bidař 

Sportovní dvojice Zhuk/Bidař se na doporučení Stanislava Židka a po jeho 

dohodě se zodpovědným trenérem Petrem Bidařem nakonec nezúčastnila 

soutěžního programu MM ČR. Nemělo cenu riskovat zranění a předvádět 

nekompletní programy. Mezi svátky absolvovali soustředění v Ostravě, i za 

přítomnosti juniorské SD. 

ii/ Michal Březina 

Michal Březina souhlasil s návrhem předsedy svazu a GS, aby se mezi Evropou 

a ZOH nevracel do Kalifornie, ale zůstal v Brně u rodiny. Také byl domluven 

příjezd Danielle Brezina, která pro zodpovědného trenéra Rafaela A. 

zkontroluje kvalitu přípravy na ZS Kuřim. Její letenky budou uhrazeny z RS 

Michala Březiny.   
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iii/ ostatní senioři 

Otec Ellen Slavíčkové informoval GS o zranění dcery, které znamená nutnost 

přerušení přípravy na min. 6 týdnů. 

iv/ junioři 

Trenér Matloch podal informaci o místech přípravy G. Reshtenka do MSJ.  

v/ nominace na šampionáty ISU 

Na základě výsledků MM ČR byla schválena konečná nominace na ME. O účast 

fyzioterapeuta S. Dal Ri byl požádán ČKS klubem v Egně. Pracuje s místními 

bruslaři, včetně českých reprezentantů. O náklady se podělí ČKS (ubytování, 

stravné) a klub (doprava).  

 

b/ Metodická činnost 

P ČKS projednalo chybějící metodickou činnost, především v oblasti vzdělávání 

v párových disciplínách, a ukládá TMK a vedoucím DP SCM, aby připravili plán 

možných pravidelných konzultací / minikempů zaměřených na trenéry SD a TP, 

např. pod odborným dohledem R. Sinicyna (nebo M. Zanniho / B. FusarPoli) pro 

TP a O. Hotárka / F. Bianconi pro kategorii SD. 

Zároveň by podobný plán měl vzniknout i pro sólové disciplíny, především 

v oblasti vzdělávání mladých trenérů. 

Termín: připravit podklady tak, aby systém naběhl od jarního/letního 

přípravného období 2022. 

 

c/ Talent 

i/ SCM, PRTM – kritéria, koeficienty, rozdělení peněz 

P ČKS schvaluje definitivní vyřazení z SCM následujících sportovkyň, které ani do 

31. 12. 2021 nesplnily kritéria SCM: 

Oluša Gajdošová, Noemi Mikešová, Dominika Motlochová, Adéla Neveselá, 

Emílie Odnohová, Thea Reichmacherová, Soňa Řehořková,  

 

Do PRTM budou mimořádně zařazeni od 1. 1. 2022: Anna Cerovská, Michaela 

Málková, Nela Šnebergerová, Matěj Klesal. 

Důvodem je to, že v žákovských kategoriích se v době koronavirových opatření 

v sezóně 2020/2021 neuskutečnily žádné soutěže a uvedení sportovci prokázali 

v podzimním období 2021 výkonnostní posun a splnili stávající kritéria. Na 

základě doporučení odborné komise při listopadovém kontrolním tréninku 

Talentových projektů v Brně bylo P ČKS akceptováno, že A. Cerovská nebude 

hradit případnou účast (podíl na ledové ploše) na společných trénincích SCM / 

PRTM v Brně v období listopad až prosinec 2021, a to vzhledem k předvedeným 

výkonům a plnění kritérií.  

 

TMK po diskusi s K. Kamberskou, P. Starcem a E. Milčinským navrhuje upravit 

kritéria pro sólové kategorie a předkládá koeficienty a přidělené částky členům 

SCM a vybraným členům PRTM pro I.Q 2022. G. Hrázská Žilková připravila 

doplnění kritérií SCM a PRTM pro kategorii tanečních párů. 
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P ČKS po diskusi a úpravách schvaluje konečné dokumenty. 

 

ii/ smlouvy SCM + trenérů Talentových projektů ČKS 

TMK po diskusi s vedoucími DP SCM předložila připomínky a návrhy k těmto 

smlouvám. 

P ČKS rozhodlo o jednotlivých bodech, doporučilo některé úpravy a ukládá TMK, 

aby na příštím jednání předložila konečnou úpravu výše zmíněných smluv. 

 

iii/ úkoly pro vedoucího TMK a vedoucího SCM 

Z následující diskuse k bodům i/ a ii/ části Talent, vedené především mezi 

předsedou TMK a vedoucím SCM vyplynuly následující úkoly: 

• P. Starec společně s T. Vernerem připraví doplňující kritéria, která budou 

navazovat a doplňovat stávající výkonnostní kritéria SCM.  

• Plán tréninkových kempů a kontrolních tréninkových dní bude pro období 

duben - srpen stanoven nejpozději do 28. 2. 2022 (přípravou je pověřen P. 

Starec a T. Verner s ohledem na vyjádření celé TMK). Plán bude zahrnovat počet 

a zaměření jednotlivých akcí. 

• P. Starec a T. Verner navrhnou TMK harmonogram odevzdávání 

tréninkových plánů sportovců SCM (odevzdává zodpovědný trenér) a také 

termíny odevzdání vyhodnocení. P. Starec a T. Verner předloží TMK návrh 

jednotného mustru pro vyhodnocení sportovců, které bude sledovat jasně 

definovaná kritéria. Plány i vyhodnocení se budou zasílat na emailovou adresu 

ĆKS sekretariat@czechskating.org , Sekr. ČKS kompletní materiály přepošle 

vedoucímu SCM a předsedovi TMK jako podklady pro kontrolní činnost, 

případně jako podklady pro rozhodnutí o možném navýšení koeficientu, či 

případném vyřazení z programu SCM. 

• P. Starec a T. Verner navrhují zahrnout trenéry, kteří jsou zapojení do 

vzdělávacích programů ČKS (zatím licence B a licence A) do společných 

tréninkových kempů ČKS.  

• P. Starec a T. Verner navrhují finančně zvýhodnit taneční páry, případně 

sportovní dvojice, které se mnohdy kvůli plné obsazenosti společných hodin 

SCM závodníky sólových kategorií, nemohou těchto hodin účastnit. 

 

P ČKS s výše uvedenými návrhy souhlasí a ukládá předsedovi TMK a vedoucímu 

SCM jejich splnění do termínu příštího jednání P ČKS. 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Zrušení nominace ZOH Peking: 

Vzhledem k nutnému třítýdennímu setrvání v dějišti konání OH a pracovním 

povinnostem, zrušily svoji nominaci Věra Tauchmanová i náhradnice Markéta 

Horklová 

 

  

mailto:sekretariat@czechskating.org
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b/ Změna nominace ME: 

Místo Věry Tauchmanové, která byla nominována ISU na ME do funkce OAC, byl 

nominován náhradník, Miroslav Mišurec. 

   

c/ Změna v pravidlech pro Pohár ČKS 

Návrh KR - OSPS  úprava bodu 3.2.1.3.      

Pro složení Technického panelu (TP) u jednotlivých kategorií platí následující 

požadavky: 

- technický panel se skládá z Technického kontrolora (TK), technického 

specialisty (TS) a Asistenta technického specialisty (ATS) 

- všichni členové technického panelu musí být uvedeni na platných seznamech 

technického panelu ČKS 

- pro zachování statutu soutěže pořádané v rámci poháru ČKS je dostačující 

složení Technického panelu (TP) u jednotlivých kategorií pouze ve složení: 

Technického kontrolora (TK) a technického specialisty (TS). 

Úprava bude zahrnuta do konečné revize OSPS. 

 

 

Ekonomka ČKS 

a/ Směrnice a úhrady 

Vzhledem k navýšení stravného vyhláškou MF navrhuje ekonomka uvést 

Ekonomickou směrnici č. 1 do souladu s vyhláškou.  

P ČKS schvaluje konečné znění dokumentu a ukládá GS jeho publikaci na webu. 

Ekonomka dále informovala o navýšení sazeb stravenkového paušálu.  

 

b/ Příspěvky pro pořadatele mistrovských soutěží 

Vzhledem k tomu, že se uvedené příspěvky již několik let neměnily, navrhují GS 

a ekonomka jejich navýšení o 10%. P ČKS souhlasí. 

 

c/ tréninky SCM – DP Brno 

Ekonomka ani sekretariát nemá možnost provést kontrolu plnění usnesení P 

ČKS přijatého 4. 11. 2021, týkajícího se finanční spoluúčasti na společných 

trénincích SCM na detašovaném pracovišti Brno z důvodu nedodání 

požadovaných podkladů. 

 

 

5. Různé 

 

a/ EYOF – long list 

P ČKS schvaluje, na základě plnění kritérií pro soutěže JGP v sezóně 2021/22, 

širší nominaci na soutěže EYOF (termín pro naplnění akreditačního systému je 

31. 1. 2022) : 

Juniorky: Michaela Vrašťáková, náhr. Tereza Zendulková. 

Trenéři: Rudolf Březina, náhr. Miroslava Hájková. 
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b/ SD seminář Berlín 

Zodpovědní trenéři původně nominovaných párů oznámili sekretariátu, že o 

účast v letošním roce nemají zájem. 

 

c/ TP semináře ISU - Oberstdorf 

Termín přihlášek 31. 1. 2022. 

P ČKS stanovuje pravidla pro přihlášky: 

- nahlášeny budou všechny páry, které se do 25. 1. přihlásí na sekretariátu 

- pokud nebudou ze strany ISU akceptovány všechny přihlášky, pak bude 

stanoveno pořadí dle výsledků M ČR příslušné kategorie. V případě párů, které 

budou žádat o seminář ve „vyšší“ kategorii, než ve které jeli M ČR, bude 

rozhodnuto dle jejich perspektivnosti pro členství v Talentových projektech ČKS. 

 

d/ Olympijské parky Brno 

J. Stöhr, předseda KKK JMK podal informace o přípravách a komunikaci s ČOV. P 

ČKS souhlasí s postupem KKK JMK. 

 

e/ Exhibice 

P ČKS bere na vědomí exhibiční vystoupení SB Kometa juniorky na exhibičním 

vystoupení na ZS Mariánské Lázně dne 16. 12. 2021, bez nároku na honorář. 

 

 

Termín příštího jednání se uskuteční po návratu předsedy ze ZOH, případně 

v jejich průběhu on-line formou.  

 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


