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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze dne 19. - 21. 8. 2021 
 

Projednáno ve čtvrtek 19. 8. 2021 od 08:30. 
 

1. Informace předsedy  
Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně se zabýval některými 
důležitými informacemi: 

 
a/ odstoupení předsedkyně TMK 
Předsedkyně TMK zaslala ČKS po jednání na VSC den 9. 8. 2021 emailem zprávu, že 
odstupuje z funkce a zároveň ukončuje pracovní poměr vedoucí SCM. Po upozornění 
předsedy svazu (který vše konzultoval s právním zástupcem ČKS, Dr. Jirouskem) a 
téměř totožném upozornění předsedy RK, M. Blaťáka, že tímto způsobem není možné 
okamžitě ukončit ani pracovní poměr, ani volenou funkci, zaslala paní Škorničková 
dokumenty znovu poštou a podepsané. Tyto dokumenty byly do sídla ČKS doručeny 
16. 8. 2021. Předseda požádal GS o pozvání paní Škorničkové na jednání ČKS v 
Ostravě, aby se ukončení její pracovní smlouvy i ve funkci předsedkyně TMK mohlo 
uskutečnit dle právních předpisů ČR. Bohužel se paní Škorničková z jednání omluvila. 
Předběžně souhlasila se setkáním pouze s GS po skončení čtvrtečního programu 
prověrek, na kterém byla podepsána dohoda o ukončení pracovního poměru vedoucí 
SCM. V případě odstoupení z funkce se bude postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními NOZ. 
P ČKS pověřilo sekretariát, aby oslovil dopisem kandidáta, který skončil ve volbách na 
pozici předsedy TMK v roce 2018 na druhém místě, zda je ochoten a schopen 
vykonávat funkci předsedy TMK po zbytek volebního období předsednictva.   
 
P ČKS projednalo převzetí agendy M. Škorničkové a rozhodlo takto: 
- reprezentace ČR - převezme předseda svazu Stanislav Židek 
- vedení SCM – metodika, komunikace s trenéry - bude požádán Petr Starec; finance, 
schvalování čerpání – převezme ekonomka Kateřina Tykalová s Evou Hrdličkovou, 
organizace kempů SCM – převezme Evžen Milčinský, který organizuje i kempy PRTM, 
součástí nejbližšího kempu bude i testování od Global SDA holding, o pravidelná 
hodnocení činnosti sportovců a trenérů v SCM budou požádáni ve frekvenci jednou za 
¼ roku vedoucí DP SCM a souhrn zašlou paní Hrdličkové 
- odměny trenérům Talentované mládeže a reprezentace – převezme ekonomka 
Kateřina Tykalová. P ČKS se dohodlo, že ekonomka zároveň 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 
zahrne i do stávajících smluv. 
- spolupráce na Mentální přípravě - převezme předseda svazu Stanislav Židek, který 
problematiku v podstatě řešil i v poslední době 
- PPRTM a Projekt Rafael - převezme vedoucí PRTM Evžen Milčinský 
- výukové programy ČKS - bude požádána Gabriela Žilková Hrázská 
- vzdělávání trenérů – bude požádána Kateřina Kamberská 
- další činnosti TMK a komunikace v jejím rámci – převezme předseda Židek 
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b/ jednání s Victoria VSC  
P ČKS projednalo personální záležitosti v rámci VSC a rozhodlo, že se zástupci ČKS 
setkají s ředitelkou VSC, paní Kovářovou, a budou hledat řešení situace. 
 
První jednání s paní ředitelkou Lenkou Kovářovou a vedoucí sportovní sekce Petrou 
Vozobulovou se uskutečnilo na VN9 12.7. Z jednání se bohužel na poslední chvíli 
omluvila M. Škorničková. Předsedou byl k jednání přizván i místopředseda, který spolu 
s předsedou ředitelce představili systém talentované mládeže ČKS. Místopředseda 
především přiblížil činnost PRTM, protože všichni zúčastnění očekávali, že M. 
Škorničková představí činnost SCM. Dle pravidel pro zařazení sportovců do VSC se obě 
strany shodly na tom, že je spolupráce a případné propojení možné především 
v kategoriích sportovců 15 +, a dále v oblasti vzdělávání. Postoj zástupkyň Victoria VSC 
byl velmi vstřícný. 
 
Ihned na místě se dohodla prohlídka rehabilitačního centra VSC v hotelu Coubertin na 
Strahově dne 22. 7. 2021. Za ČKS se zúčastnil GS a požádána byla k odbornému 
posouzení využití centra vedoucí SCM a předsedkyně TMK, M. Škorničková. Ta se 
bohužel opět omluvila a pověřila zastupováním členku TMK, K. Kamberskou. Zástupci 
VSC byli znovu velmi vstřícní, ukázali celé prostory a služby, které by bylo možné 
využít, a nastínili i budoucí stěhování centra (cca za 2 - 3 roky) do centrály Victorie VSC 
v Sámově ulice vedle Hasy. Z toho vzešla i myšlenka možnosti opětovného využití ZS 
Hasa pro alespoň částečné potřeby tréninků sportovci VSC. 
 
K tomu se uskutečnila zatím poslední schůzka 9. 8. Za ČKS se měli zúčastnit předseda, 
místopředseda, předsedkyně TMK a GS. Schůzka začala jednáním se zástupci USK 
zodpovědnými za chod Hasy (pánové Motlík a Šťastný). Na toto jednání se 
předsedkyně TMK nedostavila, zaslala brzy ráno email GS, že nestíhá. Se zástupci USK 
se projednal stav haly, jejího chlazení, klimatizace, střechy apod. Bylo konstatováno, že 
zařízení haly se téměř 30 let neobnovovalo, ale zatím je ještě stále ve větší míře 
funkční. Ředitelka VSC nabídla možnost pomoci se žádostmi o možné 
rekonstrukce/opravy/revitalizace zařízení v hale tak, aby nebylo nutné velké omezení 
nebo přerušení jejího provozu. V případě výměny chladicího systému by musel být ZS 
dle odhadu zavřený celou sezónu. Zástupci ČKS konstatovali, že je k těmto jednáním 
rozhodně nutné v budoucnu přizvat zástupce oddílu krasobruslení USK Praha. 
 
Následně se jednání přesunulo do prostor VSC, kde se věcně pokračovalo v bodech 
z první schůzky, zahrnujících možnou spolupráci v oblastech tréninku, rehabilitace, 
lékařského zabezpečení, vědecko-technické podpory pro členy všech tří detašovaných 
pracovišť SCM, pořádání společných kempů se zahraničním lektorem (jako byl 
v minulosti kemp Rafael). Dále se diskutovaly možnosti a výhody/nevýhody možného 
využívání prostor ZS Hasa k synergii tréninkové přípravy VSC, ČKS i klubu.  
Uprostřed jednání se k ostatním připojila M. Škorničková, která bohužel nepřinesla 
jediný podnět, žádné zpracované podklady, materiály, jasně specifikované a 
propracované vize/koncepce (ač o nich hovořila, že je má připravené), pouze se 
rozhodla nedůstojně napadat všechny přítomné, osočovat je, že jí neposkytli 
dokumenty, které jsou buď veřejně přístupné a dohledatelné, anebo, v menším 
měřítku a z meritu věci, ke zveřejnění nevhodné nebo dokonce v případě zveřejnění 
právně napadnutelné. Vedoucí sekce krasobruslení jí dokonce před jednáním předložil 
svůj návrh Podmínek pro zařazení sportovců do VSC, na který M. Škorničková nijak 
nereagovala, a pouze stále dokola vyžadovala koncepci, především od předsedy svazu 
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a paní Kopřivové.  Vše bohužel vyvrcholilo osobním napadáním ředitelky VSC, která 
chtěla jednání společně s paní Vozobulovou opustit. Nakonec se předseda ČKS s paní 
ředitelkou VSC dohodli, že VSC bude do ZOH řešit a podporovat pouze své sportovce, 
členy reprezentace ČR a většinou i Olympioniky a řešili se praktické věci zabezpečení 
jejich přípravy a rozdělení úhrady nákladů mezi VSC a ČKS. Jakékoliv rozšíření 
spolupráce nemá smysl do vyjasnění postoje předsedkyně TMK k této spolupráci. 
Z jejích současných vyjádření to vypadá, že o spolupráci vlastně nemá zájem, s čímž se 
neztotožňují ostatní členové předsednictva ČKS a ani většina členů TMK, která by 
rozšíření spolupráce přivítala. 
 
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.   
 
 
2. Zajištěnost Prověrek výkonnosti ČKS, vč. projednání sponzora ČKS 
 
a/ účast a omluvy 
Z prověrek se pro zranění omluvili Alžběta Ottová (členka PRTM, požádala o účast, ale 
následně odhlášena dne 13. 8.), Klára Červenková (pozvána po zaslání videa, 
odhlášena 17. 8.), Amélie Valentová (členka SCM, dlouhodobě zraněná) a TP Cimlová / 
Hlavsa (odhlášeni 11. 8., zranění). Ve středu 18. 8. Přišla i omluva Kateřiny Outulné 
(zdravotní důvody). V případě Denisy Cimlová a Viléma Hlavsy dohodl předseda a GS 
jejich účast alespoň v pátek na nesoutěžních doprovodných akcích (mediální trénink, 
focení, předpoklad i jednání s ředitelkou VSC o zařazení do Talent týmu).  
Prověrek se nezúčastní ani Michal Březina a SD Zhuk / Bidař, kteří se momentálně 
připravují v USA, dále Jiří Bělohradský, který se rozhodl pro přechod do kategorie SD, a 
TP sourozenců Mrázkových, který bude ve stejném termínu reprezentovat ČR na 
soutěži JGP v Courchevelu (protokol z JGP bude v jejich případě sloužit k posouzení 
plnění kritérií JGP + bonusů jako u prověrek). 
Všichni ostatní pozvaní členové VSC a SCM i pozvané juniorky, které zaslaly v průběhu 
jara videa s prvky, účast potvrdili. O účast na prověrkách dále požádali Leonid 
Sviridenko (bývalý juniorský reprezentant Ruska, požádal jeho nový klub BK Variace 
Liberec se záměrem reprezentovat v budoucnu ČR; GS po dohodě s předsedou pro 
jistotu požádal o souhlas Ruský svaz, který obratem odpověděl s povolením startu 
sportovci, ale pouze na tyto prověrky výkonnosti), Lucie Datlová (členka PRTM), Adéla 
Vallová (členka PRTM) a Barbora Vránková. Všem byla ještě předsedkyní TMK M. 
Škorničkovou účast potvrzena. 
Nově sestavená SD Jefremenko / Husakov předvede pouze v rámci KP některé párové 
prvky, které již stihli natrénovat. I v tomto případě GS po dohodě s předsedou 
informoval Lotyšský svaz, jehož je partnerka členkou (bohužel zatím bez odezvy). 
TP sourozenců Taschlerových předvede z bezpečnostních důvodů po letním zranění 
Filipa mírně upravené a zjednodušené jízdy.   
 
Ze sboru komisařů se pro nemoc omluvila 16.8. Michaela Cieslarová. Po dohodě s R. 
Kosinou a F. Baudyšem zůstane sbor rozhodčích na tance čtyřčlenný (bodující vrchní + 
další 3 rozhodčí). 
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b/ partner Dermacol 
 
J. Mazánek dohodl prvního partnera, kosmetickou společnost Dermacol.  
 
P ČKS partnera schvaluje. Jednatelé CFS připraví sponzorskou smlouvu a vyjasní s J. 
Mazánkem protiplnění ze strany CFS/svazu, rozdělení a distribuci balíčků (např. 
prověrky + poháry). 
 
 
3. Projekt pro vytvoření výukového materiálu v krasobruslení 
 
Této části jednání byla jako host přítomna členka TMK, Kateřina Kamberská 
 
P ČKS schvaluje materiál „Schéma sylabů…“, který byl předložen na minulém jednání. 
P ČKS ukládá TMK, aby znovu zvážilo uvedení v život materiálu pro vzdělávání trenérů 
ČKS a představilo tento projekt P ČKS do konce června 2021. 
Po diskusi P ČKS rozhodlo, že na příští jednání se pozve i Kateřina Kamberská. 
Předsedkyně TMK se s ní spojí a dohodne s ní předložení materiálů k tomuto jednání. 
Předseda svazu opětovně upozornil na fakt, že v rámci zpracovávání nových učebních 
materiálů bylo dohodnuto nezbytné mj. využívání nových, moderních a především 
současných metod vzdělávání trenérů v zahraničí. 
Development komise ISU v rámci systému e-learningu spustila mj. pilotní projekt 
vzdělávání trenérů level I (ekvivalent naší licence C). Na stránkách ISU jsou veškeré 
informace k dispozici. 
 
V průběhu diskuse se zjistilo, že v průběhu dvou let nebyl projekt žádným způsobem 
řízen odstupující předsedkyní TMK a předsednictvo a přípravná skupina jsou na začátku 
práce. 
 
Kateřina Kamberská představila první nástin výukového materiálu pro trenérskou licenci 
C, části Oblouky.  
 
Z diskuse vyplynuly tyto úkoly: 
Oslovit ISU, zda-li je možné pro svazové vzdělávání použít výukové materiály ISU a za 
jakých podmínek. Pokud ano, pak pověřit přípravnou skupinu, aby videa prošla a 
navrhla a následně dala P ČKS ke schválení části, které by se využily. Následně by se 
použily do výukových materiálů v angličtině a k tomu by šel popis v češtině. Pokud to 
možné nebude, došlo by k natočení videí a fotek znovu. K tomu by se využili zkušení 
bruslaři. 
Pararelně S. Židek a K. Kamberská osloví Marii McLean, která byla jednou z tvůrkyní 
těchto 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, následně licence B a nakonec licence 
A. 
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4. Mentální příprava 
 
K jednání byl přizván zástupce Global SD holdingu, pan Lukáš Štecák. 
 
Pan Štecák informoval P ČKS o problematické spolupráci v minulém období, především 
v komunikaci s paní Škorničkovou, která např. seznam sportovců a kontakty předala i 
přes četné výzvy až 11. února 2021, kdy teprve začala faktická spolupráce (smlouva 
byla uzavřena 8. 10. 2020 a na její přípravě se paní Škorničková vůbec nepodílela a 
museli to za ní udělat ostatní členové P ČKS a sekretariát ve spolupráci s Dr. 
Jirouskem). P ČKS také zjistilo, že pan Štecák zasílal předsedkyni TMK pravidelné 
reporty, které ale ostatní členové P ČKS neobdrželi. Proto bylo dohodnuto, že je pan 
Štecák zašle znovu. 
 
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 konstatovalo, že od počátku spolupráce nebyly bývalou předsedkyní TMK dobře 
nastaveny, ani kontrolovány procesy, včetně kontroly a schvalování věcného plnění. 
Vázla, případně byla chaotická, komunikace směrem k dodavateli i sportovcům a jejich 
trenérům (jak zjištěno před i v průběhu prověrek, např. nevíme, jestli toto z posledního 
zápisu proběhlo: „Předsedkyně TMK napíše sportovcům a trenérům dopis 
s upozorněním na to, že musí začít/pokračovat v komunikaci s mentálními kouči, nebo 
oznámit, že již v projektu nechtějí pokračovat“. P ČKS tedy 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 o Ellen Slavíčkovou s trenérem Matlochem, 
Barboru Vránkovou, sourozence Mrázkovi, případně Damiana Malczyka, znovu se osloví 
TP Cimlová / Hlavsa a Matyáš Bělohradský. Případné zařazení členů PRTM se bude řešit 
v dalším průběhu sezóny. 
 
 
5. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 
  
a/ Pravidla ČKS 
Předseda STK předložil návrhy úprav dokumentů Pravidel od 1. 7. 2021. Většinou se 
jedná o úpravy související s posunem sezóny + změnami náplní ze strany ISU.  
P ČKS souhrn všech dokumentů schvaluje a ukládá GS jejich publikaci na webu před 1. 
7. 2021.  
 
P ČKS schválilo před 1. 7. 2021 per rollam konečné znění dokumentů Pravidla ČKS -  
soutěžní kategorie, věkové hranice, náplně programu pro sezónu 2021/2022, Doplňky 
a úpravy pravidel ISU platné pro ČR pro sezónu 2021/2022 a Organizační směrnice 
pohárových soutěží ČKS 2021/2022. Dokumenty jsou od 1. 7. publikovány na webu 
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.   
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b/ Registrační řád ČKS 
P ČKS obdrželo návrh úprava RŘ. Případné úpravy projedná a konečnou verzi, která 
bude navržena VH ke schválení, schválí do konce června per rollam. 
 
Po původním termínu zaslal podněty a připomínky ke znění RŘ ještě předseda RK (na 
základě podnětů z jednání RK v červenci). P ČKS je projednalo, doplnilo ještě podněty 
od sekretariátu a konečnou verzi, která bude předložena VH ČKS 2021, schválilo per 
rollam.   
 
 
c/ VH 5. září 2021 
V termínu VH VSĚM nemůže garantovat pronájem prostor. Paní Hrdličková prověřila 
možnosti pronájmu jiných prostor. Ekonomka předložila finanční rozvahu, ze které 
vyplývá, že nejvýhodnější bude uspořádat VH v hotelu Olympic. Paní Hrdličková, 
předseda a GS navštíví hotel 28. 6. k prohlídce prostor a  dojednání podmínek. 
 
Po návštěvě prostor hotelu Olympic doporučili předseda, GS i paní Hrdličková 
uspořádání VH v těchto důstojných prostorách. P ČKS per rollam souhlasilo a zároveň i 
touto cestou schválilo konečné znění: 
- pozvánky na VH,  
- Jednacího řádu VH, 
- čerpání rozpočtu ČKS 2020,  
- Výkazu zisků a ztrát a rozvahy ČKS 2021,  
- návrhu rozpočtu ČKS 2021  
(který zahrnuje již mimořádnou Covid dotaci ISU, jako odbytné za neuskutečněné 
soutěže ISU v sezóně 2020/2021, která bude v této souvislosti použita na podporu 
reprezentace ČR; a pod čarou zahrnuje i dotaci hl.m. Prahy pro pražské kluby, která na 
ně byla převedena ze 70% v červenci 2021 a ze 30% bude převedena v červnu 2022, 
přesně dle pravidel a zásad poskytovatele; rozpočet zahrnuje na příjmové stránce i 
poplatek za zpracování a zprostředkování této dotace pro pražské kluby, dle smluv 
s kluby podepsaných, smlouvy připravil Dr. Jirousek se S. Židkem, K. Tykalovou a E. 
Hrdličkovou).     
 
P ČKS také uložilo E. Hrdličkové, aby pozvánku na VH i všechny další doprovodné 
dokumenty rozeslala včas členským klubům. 
  
d/ velký trenérský seminář - 4. září 2021 
P ČKS rozhodlo, že i velký trenérský seminář a zároveň seminář TK/TS ČKS se 
uskuteční v hotelu Olympic. 
Předsedkyně TMK představila témata pro program semináře trenérů. Kompletní 
program předloží na příštím jednání. 
 
P ČKS konstatovalo, že odstupující předsedkyně TMK nezaslala žádné podklady a 
program k navrženým tématům semináře. Pouze GS domluvil případnou přednášku 
ADV ČR. 
Ekonomka se pokusila, v rámci prověrek, dohodnout s ředitelkou VSC možné 
přednášky zajištěné ze strany a zdrojů VSC. Bohužel, vzhledem k časové 
zaneprázdněnosti přednášejících by bylo možné zaplnit pouze asi 2 hodiny programu. 
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Proto P ČKS rozhodlo, že vzhledem k nepřipravenosti semináře ze strany bývalé 
předsedkyně TMK a časovému presu do termínu semináře, není P ČKS schopno v takto 
krátkém čase zajistit takovou kvalitu semináře, aby měl smysl. 
P ČKS proto seminář trenérů ruší a schvaluje přechodnou úpravu Zásad pro trenéry 
platnou pro sezónu 2021/2022 (a pouze pro tuto sezónu), která prodlužuje platnost 
účasti na povinném semináři o jednu sezónu (2021/2022).  
 
P ČKS ukládá E. Hrdličkové, aby pro seminář technických panelů zajistila v Hotelu 
Olympic menší 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. 
 
Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace z komisí“. 
 
 
6. Informace a návrhy z jednání komisí  

 
 

Komise rozhodčích 
 
 
a/ Nominace na mez.soutěže  

P ČKS souhlasí s návrhem nominací rozhodčích na mez.soutěže z kalendáře ISU, 
který předložil předseda KR ve spolupráci s R. Kosinou. 
 

b/ Rekvalifikace rozhodčích a TS ISU 
Za KR řeší R. Kosina. Globání seminář Frankfurt byl letos definitivně zrušen, ale pro 
příští rok jsou již potvrzeny Jitka Mokrá a Markéta Horklová (TK sóla) a Kamila 
Vokoun Hájková (TS tance). 
 

c/ seminář pro TK a TS sólo a SD 2021  
Lektor: Věra Tauchmanová 
Vedoucí akce: Renata Schejbalová 
Seminář pro TK a TS proběhne 4. 9. 2021 od 14 do 18 hodin.  
 
Změna: vedoucím akce bude F. Baudyš. Rozpočet akce byl schválen ekonomkou. 
 

d/ 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. 
TP - v případě dostatečného zájmu proškolí R. Kosina v rámci Memoriálu Pavla 
Romana v Olomouci. Termín pro podání přihlášek na sekretariát: 30. 9. 2021. 
SB - předpoklad až v roce 2022. 
 
P ČKS souhlasí. Ekonomka žádá o předložení rozpočtu/rozpočtů. 
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e/ dokončení semináře pro nové TK a TS SB z roku 2020  
P ČKS bere na vědomí a žádá o předložení konečného rozpočtu. 

 
P ČKS schvaluje rozpočet původního školení a kompletní rozpočet. 

 
f/ Školení ISU pro mez. rozhodčí SB, 4. - 7. 11. 2021, Lyon 

H. Kuglerová navrhuje nominaci všech 3 rozhodčích ze seznamu ISU, tj. Markéty 
Horklové, Hany Kuglerové a Ivety Jonášové. 
 
Pro rozhodčí Horklovou a Kuglerovou ČKS uhradí pouze cestu s následným 
příspěvkem od ISU. I. Jonášové ISU na semináři nehradí nic. Termín přihlášek je 10. 
9. 2021. 
 
P ČKS souhlasí s tím, že Iveta Jonášová se zúčastní v případě úhrady 50% nákladů. 
V jejím případě se jedná o poslední akci, na kterou získá podporu svazu, pokud i 
nadále nebude mezinárodně rozhodcovsky činná. Informaci I. Jonášové podá 
předseda KR. 

 
g/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 
 
Žádost KR směrem k STK: povinnost uvádět do časových rozpisů soutěží poradu 
rozhodčích 30 minut před zahájením každého soutěžního dne. Rozhodčí budou mít 
povinnost se porady zúčastnit. 
 

h/ Nominace na domácí soutěže  
Přípravou nominací na domácí soutěže jsou pověřeny: 
VR - R. Schejbalová, TP - Ž. Jarolímová, SB - H. Kuglerová. 

 
 
 

Trenérsko-metodická komise 
 

a/ Talent 
 
i/ odměny trenérům Talentovaných sportovců 
P ČKS ukládá předsedkyni TMK, aby připravila přehled plnění povinností 
jednotlivými trenéry Talentovaných sportovců. 
 
Paní Hrdličková zjistila, že má od paní Škorničkové pouze část zaslaných zpráv. 
Proto P ČKS rozhodlo, že se znovu osloví všichni trenéři, kterých se projekt týká, a 
svaz nemá jejich zprávy archivované, aby je zaslali paní Hrdličkové znovu. Zároveň 
k datu 31. 7. měli trenéři zaslat roční tréninkové plány na sezónu 21/22. E. 
Milčinský pošle ty, které má od trenérů PRTM. Ostatní budou požádáni, aby paní 
Hrdličkové přeposlali emaily se zprávami, které zřejmě zaslali paní Škorničkové 
v termínu daném jejich smlouvami. 
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ii/ PRTM 
Navrhovaný termín VT 30. 9. - 3. 10. 2021. 
Součástí bude i předvedení programů.  
Sportovkyně B.E. Bašistová, K. Becková, J. Bromová, A.E. Ceplová, S. Klepetková, 
S. Kopecká, M.E. Kučabová, S.E. Kučabová a TP sourozenci Blaasovi budou 
pozváni, aby se na vlastní náklady zúčastnili VT PRTM v září 2021. Při splnění 
podmínek budou zařazeni mezi kandidáty PRTM / do PPRTM. 
 
Kemp proběhne v Kravařích. Vedoucím bude Evžen Milčinský. 
Na základě dohody Evžena Milčinského s Gabrielou Žilkovou Hrázskou nebudou 
sourozenci Blaasovy účastni na tomto VT PRTM, ale jako kontrolní soutěž pro ně 
bude Memoriál Pavla Romana v Olomouci a v případě úspěšného splnění kritérií 
PRTM budou zařazeni s přímou finanční podporou. 
Zkušební komise bude pracovat ve složení: S. Židek, E. Milčinský, P. Starec, K. 
Kamberská. 
V rámci soustředění se sportovcům a trenérům představí dron ČKS a jeho využití 
pro tréninkovou přípravu. 
E. Milčinský předběžně dohodl účast trenéra Sergeje Rozanova. 
Z důvodu dovršení věkového limitu bude z PRTM k 1. 9. 2021 vyřazena Lucie 
Datlová. 
 
iii/ Tréninkové deníky 
 
P ČKS ukládá sekretariátu deníky objednat na kemp SCM a následně i na kemp 
PRTM. 

 
iv/ TP Mrázkovi a SCM 
Pan Mrázek vznesl slušný dotaz, zda-li sourozenci Mrázkovi, trénující v zahraničí, 
obdrží nějakou finanční podporu z SCM. Vypadá to, že při rozdělování peněz na ně 
vedoucí SCM M. Škorničková zapomněla a otci v odpovědi napsala, že již nebude 
řešit! 
P ČKS rozhodlo, že sourozenci Mrázkovi obdrží zpětně částku za druhé čtvrtletí 
2021. P ČKS ukládá paní Hrdličkové pana Mrázka informovat. 

 
 
b/ Reprezentace 

 
i/ seriál GP 
Pozvání obdržel tradičně pouze Michal Březina, a to na dvě GP USA a Ruska.  
 
ii/ bratři Bělohradští 
Jiří oznámil možný přechod do SD a měl začít spolupracovat s Litevskou 
partnerkou pod vedením Ondřeje Hotárka a Francy Bianconi v Bergamu (jedno 
z ISU Centers of Excellence) a v Praze pod vedením Petra Bidaře. Bohužel 
partnerka informovala Jiřího, že rodiče jí již nebudou finančně podporovat. Trenéři 
a J. Bělohradský se proto pokusí oslovit další možné partnerky. 
 
Matyáš oznámil přípravu v Itálii, v Egně, pod trenérem Lorenzo Magrim (který 
zaslal emailem svoje představy a cíle přípravy Matyáše směrem k plnění kritérií na 
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ME, případně MS). Při pobytu v Čechách bude za přípravu dále zodpovědná paní 
Sedláčková. 
 
iii/ Taschlerovi 
Trenér Matteo Zanni předložil plán přípravy a soutěží do kvalifikace ZOH při 
Nebelhorn Trophy. 
 
iv/ široká nominace na ZOH  

P ČKS schvaluje širokou nominaci sportovců a doprovodu pro naplnění akreditačního 
systému ZOH (termín vložení všech dat je do 30. 9. 2021, pak již není možné 
sportovce, ani doprovod přidávat) 
 
Muži: Michal Březina, náhr. Matyáš Bělohradský 
Ženy: Eliška Březinová, náhr. Nikola Rychtaříková, Ellen Slavíčková 
Sportovní dvojice: Elizaveta Žukova / Martin Bidař, bez náhradníků 
Taneční páry: Natálie a Filip Taschlerovi, náhr. Denisa Cimlová / Vilém Hlavsa (v 
případě, že se zúčastní v sezóně seniorské mezinárodní soutěže z kalendáře ISU  a 
na ní splní požadavky ISU pro účast na ZOH) 
Vedoucí týmu: Stanislav Židek 
Trenéři: Vera Arutyunyan (Rafael Arutyunyan bude součástí US týmu), Marie 
Sedláčková, Rudolf Březina, Jozef Sabovčík, Olga Holubíková, Michal Matloch, Petr 
Bidař, Vladimir Zhovnirskyi, Matteo Zanni, Barbora Řezníčková, Barbara Fusar-Poli, 
Roberto Pelizzola, Lukáš Csölley.  
 
 

c/ 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) 
 
 

d/ Vzdělávání 
 
i/ zkoušky licence C a licence B v rámci prověrek výkonnosti v Ostravě.  
Vedoucí a komisař Milan Harant. Komisaři Petr Starec, Stanislav Židek, Vladimíra 
Milčinská. 
 
Návrh rozpočtu byl schválen ekonomkou. 
 
ii/ nové školení licence C, Praha 10. -12. 9. 2021 
K. Kamberská předložila předběžný rozpočet, který ekonomka po úpravách schválila. 
 
iii/ P ČKS schvaluje přípravu podkladů pro novou akreditaci na školení licence B. 
Provedou M. Škorničková, K. Kamberská a S. Židek. 
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Přípravu podkladů si vezme pod sebe Stanislav Židek. Spolupráci přislíbil Dr. Petr 
Starec.  
Administrativně následně vše vyřídí Adéla Rybářová. 
 
iv/ 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. 
 
 
 

Projednáno v pátek 20. 8. 2021 od 20:30. 
 

Sportovně technická komise 
 

a/ M ČR 2022 
Žactvo: žádný zájemce – bude vypsáno nové výběrové řízení 
 
Na opakované výběrové řízení na pořadatele MČR žactva se přihlásil pouze klub SKK 
Mariánské Lázně. Komise STK konstatuje, že pořadatelé mají minimální zkušenosti s 
pořádáním krasobruslařských závodů a v přihlášce je i velmi malý počet možné nabídky 
ubytování a počtu rezervovaných lůžek pro účastníky MČR.  
 
P ČKS pořadatele schvaluje, ale doporučuje pořadateli, aby rozšířil nabídku ubytování 
(pro přibližně 200 ubytovaných). 

 
b/ Kalendáře ČKS 
STK obdrželo žádost Kraso-bruslení Prostějov o závody Poháru ČKS 2. 4. 2022. Ve 
stejném termínu plánuje Dukla Jihlava, mládež i Jihlavského Ježka SB. 
 
P ČKS schvaluje toto rozšíření kalendáře. 
 
c/ nový klub 
STK obdrželo žádost Jednoty Orel Žďár nad Sázavou o členství v ČKS. Po prostudování 
Stanov a podmínek činnosti Jednoty Orel si není P ČKS jisto, zda členský klub bude 
schopen naplnit podmínky Stanov ČKS a všech pravidel souvisejících s činností ČKS a 
pravidel ISU. P ČKS zatím ve věci žádosti klubu o přijetí nerozhodlo a souhlasí 
s návrhem STK na doplnění jejich žádosti. 
 
d/ On-line seminář pro obsluhu ISU SH 
Proběhl 6. 7. 2021. Zúčastnili se Radim Kramoliš a Michaela Milčinská. Seminář byl 
zaměřen na změnu software ISU SH, a to na PC Calc. Sezóna 2021/2022 bude pro 
podporu a aktualizaci software poslední. Od sezóny 2022/2023 bude nahrazen jiným 
systémem. 
 
e/ 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. 
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f/ Testování dronu 
Testování dronu a video systému pro diagnostiku proběhlo v Liberci 8. 8. 2021. 
Zúčastnili se J. Sviatko, P. Kaška, M. Žilka a E. Milčinský. 

 
 

Ekonomka ČKS 
 

a/ dotace NSA 
Sekretariát připravil do 16. 8. 2021 předběžné podklady pro možné výpočty dotací 
NSA pro reprezentaci, talentovanou mládež a organizaci sportu. Jednalo se asi o 20 
dokumentů a rozsáhlý formulář v google docs. Na přípravu bylo pouze 14 dní. 
Poděkování náleží především Evě Hrdličkové, ale velké množství podkladů připravila i 
Adéla Rybářová. Ekonomka a GS předkládají ke schválení materiál Metodika pro 
oblast talentované mládeže, aktualizovaný pro sezónu 2021/2022. Je to jeden 
z nutných doprovodných materiálů, který se musí NSA předkládat. 
P ČKS dokument schvaluje a ukládá GS jej publikovat v extranetu ČKS. 

 
 

Projednáno po skončení prověrek výkonnosti v sobotu 21. 8. 2021 
 
 
a/ Jednání s TMK: 
 
P ČKS požádalo členy komise, aby pokračovali v činnosti do té doby, než bude 
kooptován nový předseda TMK. V diskusi se řešili zodpovědnosti a kompetence a 
vzájemné rozdělení úkolů a termíny jejich plnění. 
 
 
b/ Potvrzení nominací na soutěže JGP: 
 
18-21 August 2021  JGP Courchevel 1 FRA 
Jun TP: Kateřina MRÁZKOVÁ / Daniel MRÁZEK  
 
25-28 August 2021  JGP Courchevel 2 FRA  
Juniorky:  Michaela VRAŠŤÁKOVÁ 
Jun TP: Barbora ZELENÁ / Jáchym NOVÁK 
 
1-4 September 2021 JGP Kosice SVK 
Junioři: Georgii RESHTENKO 
Juniorky: Ellen SLAVÍČKOVÁ 
Jun SD: Barbora KUCIÁNOVÁ / Lukáš VOCHOZKA 
Jun TP: Kateřina MRÁZKOVÁ / Daniel MRÁZEK 
 
22-25 September 2021 JGP Ljubljana SLO 
Junioři: Georgii RESHTENKO 
Juniorky: Barbora VRÁNKOVÁ 
Jun TP: Denisa CIMLOVÁ / Vilém HLAVSA,  
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29 Sept.-2 Oct. 2021  JGP Gdansk POL     
Jun SD: Barbora KUCIÁNOVÁ / Lukáš VOCHOZKA 
 
6-9 October 2021  JGP Linz AUT 
Junioři: Damián MALCZYK 
Jun TP: Denisa CIMLOVÁ / Vilém HLAVSA 
 
Jako náhradníci budou uvedeni ti, kteří/které splnili nominační kritéria alespoň 
v jednom programu. 
 
P ČKS také bere na vědomí a schvaluje průběžné nominace na další mez.soutěže. 
 
 
c/ Seznam členů reprezentace ČR (od prověrek výkonnosti): 
Skupina A 
Michal Březina 
 
Skupina B 
Eliška Březinová 
SD Elizaveta Zhuk / Martin Bidař 
TP Natálie Taschlerová / Filip Taschler 
 
Skupina C 
Jiří Bělohradský 
Matyáš Bělohradský 
Damián Malczyk 
Georgii Reshtenko 
Nikola Rychtaříková 
Ellen Slavíčková 
Barbora Vránková 
Michaela Vrašťáková 
SD Barbora Kuciánová / Lukáš Vochozka 
TP Denisa Cimlová / Vilém Hlavsa 
TP Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek 
TP Barbora Zelená / Jáchym Novák 
 
Skupiny SB zůstávají do rozstřelu MS/MSJ SB. 
 
 
d/ Přidělení finančních prostředků do RS 21/22: 
 
P ČKS schvaluje přidělení prostředků do repre smluv sportovcům. 
 
P ČKS drobně navyšuje bonusy za splnění kritérií ISU, a to: 
 
Sólové kategorie: 
 ME MS MS J 
Splněná kritéria:   částka v Kč částka v Kč částka v Kč 
Krátký program 3 000 8 000 3 000 
Volná jízda 5 000 12 000 5 000 
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Párové kategorie: 
 ME MS MS J 
Splněná kritéria:   částka v Kč částka v Kč částka v Kč 
Krátký program 4 500 12 000 4 500 
Volná jízda 7 500 18 000 7 500 
 
P ČKS také bere na vědomí výši bonusů, které si sportovci/páry vyjeli při prověrkách 
výkonnosti:  
 
Ellen Slavíčková – KP 3 000 Kč + VJ 3 000 Kč 
Barbora Vránková – KP 3 000 Kč 
Michaela Vrašťáková – VJ 3 000 Kč 
Tereza Zendulková – VJ 1 000 Kč 
Eliška Březinová – VJ 3 000 Kč 
Georgii Reshtenko – KP 1 000 Kč + VJ 17 000 Kč 
Matyáš Bělohradský – KP 5 000 Kč + VJ 1 000 Kč 
Natálie Taschlerová / Filip Taschler – RT 5 000 Kč + VT 10 000 Kč 
Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek (JGP FRA) – RT 2 000 Kč + VT 5 000 Kč 
Barbora Zelená / Jáchym Novák – RT 2 000 Kč 
 
V případě Leonida Sviridenka bude postupováno dle pravidel ISU a bude zahájena 
komunikace s Ruským svazem. L. Sviridenko bude v případě, že se uskuteční kempy 
s trenérem Sergejem Rozanovem, na tyto pozván jako demonstrátor. 
 
e/ SCM: 
 
P ČKS souhlasilo s návrhem TMK na vyřazení těchto sportovkyň k 1. 9. 2021: 

 
detašované pracoviště Brno 
Kateřina Outulná (KK Náměšť nad Oslavou, sólo, trenér L. Feňo) 
 
detašované pracoviště Praha 
Amélie Valentová (USK Praha, sólo, trenérka E. Horklová) 
 
P ČKS bere na vědomí, že k 30. 6. 2021 ukončili vrcholovou sportovní činnost, a tím i 
členství v SCM: 
 
detašované pracoviště Praha 
Kateřina Fričová (USK Praha, sólo, trenérka B. Kostková) 
Victorie Haberzettlová (USK Praha, sólo, trenérka B. Kostková) 
 
 
P ČKS souhlasilo s návrhem TMK na zařazení těchto sportovců k 1. 9. 2021: 
 
detašované pracoviště Brno 
Barbora Vránková (SVČ KK Baník Hodonín, sólo, trenéři S. Davydov, A. Kravtsova, R. 
Březina) 
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detašované pracoviště Praha 
Matyáš Bělohradský (ATV Praha, sólo – kategorie U23, trenéři L.Magri, M. Sedláčková) 
Ellen Slavíčková (USK Praha, sólo, trenéři M. Matloch, W. Olson) 
 
P ČKS dále schvaluje koeficienty, a tím i přidělení prostředků přímé finanční podpory 
členů SCM na období od prověrek výkonnosti do konce kalendářního roku 2021. 
 
Členové P ČKS a TMK zároveň dohodli, že bude v termínu 26. – 28. 9. uskutečněno VT 
SCM s trenérem Rozanovem. Místo v Čechách bude upřesněno. 
 
P ČKS rozhodlo ve věci společných tréninků v rámci DP SCM ČKS od září 2021: 
ČKS bude hradit 2 tréninkové jednotky týdně v Praze a v Brně a 1 tréninkovou 
jednotku týdně v Ostravě. 
 
 
Příští jednání P ČKS se uskuteční před VH 2021 v pátek 3. 9. 2021 od 16 hodin v Praze. 
 
 
 
Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


