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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Ostravě ve dnech 11. a 13. 8. 2022 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil jednání P ČKS a uvedl několik poznámek k uplynulému 

období: 

 

a/ VSC  

Ředitelka VSC, paní Lenka Kovářová, pozvala zástupce ČKS na jednání v úterý 9. 8. 

2022, které se za VSC zúčastnila paní ředitelka, paní Petra Vozobulová a vedoucí 

sekce krasobruslení paní Petra Bienová. Za ČKS byli přítomni předseda Stanislav 

Židek, místopředseda Evžen Milčinský, předsedkyně TMK Kateřina Kamberská a GS 

Karel Oubrecht. 

Témata a závěry: 

- Stav připravenosti členů reprezentace – velké problémy ve fyzické 

připravenosti na sezónu + zdravotní problémy – TMK bude ve spolupráci 

s vedením VSC tyto problémy řešit, budou stanoveny průběžné termíny pro 

postupnou nápravu  

- Talent tým – nutnost vytvořit jasná pravidla pro zařazení a návrhy členů ze 

strany svazu (nově již možnost zařadit děti 12+) – vedoucí SCM a vedoucí 

PRTM připraví návrhy jmen pro projednání P ČKS 

- Došlo k předběžné dohodě, že za oblast reprezentace ve vztahu k VSC bude 

zodpovědný S. Židek a za oblast talent týmu K. Kamberská  

- Yarmill – došlo k dohodě, že tento on-line tréninkový deník bude upraven 

pro potřeby svazových talentových projektů a v nejbližším možném termínu 

uveden do praxe, členové VSC budou pokračovat v jeho vyplňování  

 

 

2. Příprava ISU JGP v Ostravě 

Předseda OV S. Židek seznámil P ČKS se stavem příprav. Finalizují se dohody a 

zabezpečení akce ze strany haly, hotelů a dodavatelů, spolu s vedoucími 

jednotlivých sekcí se naplňují stále se zvětšující požadavky ze strany ISU (např. 

teprve minulý týden se vyjasnila opatření proti šíření koronaviru, kdy ISU 

aktualizovalo podmínky pro pořadatele platné pro soutěže JGP, které OV v Ostravě 

zavazují k tomu, že je nutné pro všechny účastníky akce zařídit antigenní testy 

předtím, než obdrží akreditaci!). To všude bude znamenat další tlak na rozpočet. 

 

Informaci vzalo P ČKS na vědomí.  

 

NSA koncem července provedla druhé kolo rozdělení dotací VSA (Významné 

sportovní akce) a ČKS obdrželo významnou podporu na soutěž JGP v Ostravě. 

Předseda ve spolupráci s GS a místopředsedou upravili žádost a rozpočet a 

upravené dokumenty odeslali NSA. 

 

Kromě S. Židka, K. Oubrechta a A. Rybářové, kteří budou v Ostravě přítomni po 
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celou dobu nutnou k organizaci soutěže, přislíbil v Ostravě účast i místopředseda 

Milčinský od 31. 8. do 3. 9. 2022, který se postará o technické zabezpečení všech 

meetingů. K. Tykalová pomůže při akreditaci, především A. Rybářové při kontrole 

rozsahu objednaných služeb jednotlivými výpravami. K. Kamberská a M. Horklová 

budou připravovat podzimní seminář v Ostravě a do organizace JGP se nezapojí. 

    

 

3. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

 

a/ Akreditační systém ČKS 

Na jednání STK bylo dohodnuto, že připomínky a podněty dořeší s Pavlem Silným 

Evžen Milčinský a Juraj Sviatko a poté bude připraven rozpočet. 

P. Silný zaslal návrh rozpočtu. P ČKS požadovanou sumu schvaluje. 

 

b/ Testy výkonnosti 

TMK souhlasí s nutností přepracovat testy výkonnosti a navrhuje následující postup: 

test 1: vzhledem k tomu, že se jedná o drobné úpravy, TMK navrhuje změnu testu 1 

od 5. 9. 2022, V. Milčinská ukázala návrh tohoto testu, TMK s navrženou úpravou 

souhlasila; V. Milčinská a L. Ovčáček připravili provizorní nahrávku a popis a zaslali 

členům TMK do 12. 06. 2022. 

 

TMK není schopna natočit videa do září 2022, proto navrhuje posun termínu od 

1. 7. 2023 pro všechny testy od č. 1 do č. 4. 

P ČKS s návrhem souhlasí. 

 

 

c/ Prověrky výkonnosti 

i/ juniorské: 

GS seznámil P ČKS s odhláškami z juniorských prověrek. Časový pořad se drobně 

urychlí, protože budou pouze dvě rozjížďky juniorek (12 startujících). 

Rozpočet prověrek byl schválen ekonomkou. 

 

ii/ seniorské 

- žádost Michala Matlocha o možnost zařazení plnění TV, jako bylo v minulých 

letech, aby si G. Reshtenko mohl splnit test č. 8 

 

P ČKS souhlasí, ale možnost musí být otevřena pro všechny účastníky seniorských 

prověrek. Pokud se G. Reshtenko ze zdravotních důvodů nebude moci prověrek 

zúčastnit, bude mít možnost testy splnit ještě v podzimním kole. Jinak by se 

nemohl zúčastnit MM ČR v Budapešti. 

 

- žádost E. Březinové o neúčast na prověrkách seniorů – byla zaslána 

zodpovědným trenérem v pondělí 8. 8. 2022. P ČKS souhlasí, pokud před 

prověrkami nepřiletí do Čech a po celou dobu zůstane v USA. Zároveň musí do 
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termínu prověrek výkonnosti zaslat ČKS videa z kompletních soutěžních jízd (s tím, 

že na mobilním zařízení bude jasně vidět ve střihu den a čas jízdy). 

 

iii/ platby – samoplátci 

Předsedkyně TMK a ekonomka navrhují, aby v rámci spravedlnosti, platila půlka 

tanečního páru / sportovní dvojice, která není členem / členkou VSC a/nebo SCM 

stejný poplatek, jako platí sólisté (momentálně 1 000 Kč). Pokud musí platit 

kompletní pár, pak poplatek zůstává 1 500 Kč. 

 

P ČKS souhlasí. 

 

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

 

 

4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Sportovně technická komise 

 

a/ ISU SH. 

Na základě přeinstalace Calcu na FS Managera zjistil Evžen Milčinský a obsluha ISU 

SH, že je potřeba nainstalovat novou aplikaci 11 FEATURE. Po dotazu na ST 

Sportservice nám byl zaslán položkový ceník (přesto, že dříve v rámci Calcu bylo 

toto zdarma).  Celkem se jedná o částku 830 euro na jednu sezónu (bez DPH)! 

Bohužel, bez zakoupení nebude možné prezentovat výsledky na TV screenech, na 

You Tube, ani provádět žádné další výstupy směrem z FS Managera. 

P ČKS s nákupem souhlasí. 

b/ Český pohár 

Předseda STK informoval o zrušení závodu v Hradci Králové 21. a 22. lednu. 

Termín je volný pro dalšího zájemce. 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ nominace na mez.soutěže 

KR předložila nominace na mez.soutěže z kalendáře ISU do konce roku 2022. 

Nominace na soutěže GP budou potvrzeny poté, co budou pořadateli 

specifikovány požadavky na kvalifikaci zvaných rozhodčích, případně budou 

nominace na soutěže GP upraveny. 

 

P ČKS s návrhem KR souhlasí.  
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b/ školení pro nové rozhodčí 

KR navrhuje uspořádat školení 17. 9. v Praze, přihlášky do 31. 8. 2022.  

Školení se uskuteční při minimálním počtu 5 zájemců.  

Školitelé Markéta Horklová a Lucie Murycová. 

 

P ČKS souhlasí. Rozpočet bude předložen po uzávěrce přihlášek.  

 

c/ seminář SB 

P ČKS souhlasí s návrhem pozvánky a s rozpočtem semináře pro rozhodčí, trenéry 

a členy TP SB. Uskuteční se 10. 9. 2022 v Brně.  

 

d/ překlady 

KR po konzultaci s TMK navrhuje, aby překlady Communicationů a dalších nutných 

dokumentů ISU byly rozděleny takto: 

- Věra Tauchmanová sólové a párové kategorie,  

- Kateřina Kamberská tance a obecná pravidla 

- Jitka Mokrá synchronizované bruslení a „právní“ záležitosti 

 

P ČKS souhlasí. 

 

 

Ekonomka 

 

a/ smlouva pro trenéry  

Ekonomka na základě podkladů od předsedkyně TMK připraví smlouvu pro 

trenéry. 

 

b/ dokumenty na google docs  

Ekonomka navrhuje, aby se na google docs sdílely i excelovské tabulky 

s čerpáním repre smluv, M ČR/pohárů, ledů klubů, PRTM apod. jako se již sdílí 

čerpání SCM. 

 

P ČKS souhlasí a ukládá sekretariátu vytvoření sdílených dokumentů. 

 

c/ úprava náhrad cestovních výloh  

P ČKS s ohledem na rostoucí ceny pohonných hmot po diskusi schválilo 

navýšení cestovních náhrad dle ekonomické směrnice č. 1 takto: 

1 - 2 osoby 6 Kč/km 

3 - 4 osoby, objemný materiál 8 Kč/km 

5 a více osob (autokar, autobus) nebo převoz objemného materiálu přídavným 

vozíkem 10 Kč/km 

 

P ČKS ukládá ekonomce přípravu změn ekonomické směrnice s platností od 19. 

9. 2022. Zároveň budou ekonomka a GS sledovat, zda-li nedojde i k úpravě 

stravného do doby publikace změny ekonomické směrnice. 
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5. Různé 

 

  a/ Uvolňovací dopisy 

ČKS obdržel „Clearance Certifikáty ISU“ pro většinu sportovců. Pouze v několika 

případech se musí počkat na uplynutí roční doby pobytu (N. Rawlik z KK Orlová 

a D. Mukhametgaleeva z SKK Sparta). V případě Pauliny Hrebíkové nebyly 

předložené doklady k pobytu ISU uznány jako dostatečné. GS o tom informoval 

zákonné zástupce a dohodli další postup. 

Italská federace zaslala souhlas se startem za ČR pro SD Federica Simioli / 

Alessandro Zarbo. Nyní čekáme na vystavení nového pasu Federicy, aby bylo 

možné zažádat o Clearance. 

 

b/ Dotace Praha 

Paní Schnappelová připravila všechny podklady pro vyúčtování dotace 2021 a ve 

spolupráci s GS, Adélou Rybářovou a statutáry podala toto vyúčtování na odbor 

sportu hl.m. Prahy. Byla také nutná součinnost statutárů všech zúčastněných 

klubů, kteří naštěstí byli přítomni v ČR a podpisy na dílčích vyúčtováních zařídili. 

Vyúčtování je enormně náročné a složité a paní Schnappelová s ním strávila 

opravdu hodně času a významně překročila konto pracovní doby pro červenec i 

srpen. 

ČKS také již obdržel dotaci pro rok 2022, která bude po podpisu smluv ze strany 

klubů obratem převedena na jejich účty. 

 

 

 

Projednáno po skončení prověrek výkonnosti v sobotu 13. 8. 2022 

 

První části jednání přítomni členové TMK. 

 

a/ Nominace na soutěže JGP, pozvání na GP a nominace na další mez.soutěže: 

Na základě výkonů předvedených při prověrkách výkonnosti, s ohledem na 

konečné pořadí při prověrkách i s ohledem na plnění kritérií JGP v uplynulé sezóně 

a v souvislosti s tím, že P ČKS již dříve rozhodlo o obsazení všech míst při JGP, která 

jsou k dispozici, rozhodlo P ČKS na návrh TMK takto: 

 

31. 8. – 3. 9. 2022  JGP Czech Skate Ostrava      

Juniorky (3): Lucie DATLOVÁ, Kateřina HANUŠOVÁ, Michaela VRAŠŤÁKOVÁ 

Junioři (3): Matěj KLESAL*, Damián MALCZYK, Vojtěch WARISCH* 

Jun SD: Barbora KUCIÁNOVÁ / Lukáš VOCHOZKA 

Jun TP (3): Natálie BLAASOVÁ / Filip BLAAS, Kateřina MRÁZKOVÁ / Daniel MRÁZEK, 

Eliška ŽÁKOVÁ / Filip MENCL, náhr. Andrea PŠURNÁ / Jáchym NOVÁK 

 

7. – 10. 9  2022  JGP Riga, LAT      

Juniorky: Adéla VALLOVÁ* 
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21. -24. 9. 2022 JGP Jerevan, ARM     

Juniorky: Barbora VRÁNKOVÁ*  

 

 

28. 9. – 1. 10. 2022 JGP Gdaňsk, POL (za Grenoble, FRA) 

Jun SD: Barbora KUCIÁNOVÁ / Lukáš VOCHOZKA  

Jun TP: Andrea PŠURNÁ / Jáchym NOVÁK  

 

5. -8. 2022  JGP Gdansk, POL  

Juniorky: Kateřina HANUŠOVÁ, 

Junioři: Damián MALCZYK** 

Jun TP: Natálie BLAASOVÁ / Filip BLAAS 

 

12. – 15. 10. 2022  JGP Egna, ITA  

Juniorky: Barbora TYKALOVÁ  

Jun TP: Kateřina MRÁZKOVÁ / Daniel MRÁZEK 

 

*Uvedeným sportovcům bude uhrazen pouze hotel pro trenéra (pokud je 

držitelem min. licence B) v rámci soutěže, cesta sportovce i trenéra a stravování 

trenéra jde na vrub sportovce. 

 

** Damián Malczyk bude na druhou soutěž JGP nominován v případě, že alespoň 

v jednom z programů JGP Ostrava splní kritéria ISU pro MSJ (min. 25 bodů TES pro 

KP a/nebo min. 44 bodů TES pro VJ) a zároveň předvede ve volné jízdě JGP Ostrava 

3F (neponížený a bez pádu). V případě, že splní pouze jednu z těchto podmínek, 

bude také nominován, ale bude mu ze strany ČKS uhrazen pouze hotel trenérky, je 

povinen si uhradit cestovné. 

 

TMK s návrhem jednomyslně souhlasila, stejně jako P ČKS (K. Tykalová se zdržela 

hlasování). 

 

Jako náhradníci budou uvedeni ti/ty sportovci/sportovkyně, kteří/které splnili 

nominační kritéria alespoň v jednom programu a dále Amélie Emma CEPLOVÁ. 

 

P ČKS blahopřeje sportovcům a párům pozvaným na jednotlivé soutěže seriálu GP: 

Eliška Březinová (GP Kanady) 

Georgii Reshtenko (GP Francie) 

Jelizaveta Žuková a Martin Bidař (GP Kanady a GP Japonska) 

Natálie Taschlerová a Filip Taschler (GP Vel.Británie a GP Finska) 

  

 

P ČKS také bere na vědomí a schvaluje nominace na další mez.soutěže dle 

požadavků zodpovědných trenérů. 
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P ČKS také bere na vědomí výši bonusů, které si sportovci/páry vyjeli při 

juniorských prověrkách výkonnosti: 

 

Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek – RT 4 000 Kč + VT 11 000 Kč 

Natálie Blaasová / Filip Blaas – VT 6 000 Kč 

Eliška Žáková / Filip Mencl – VT 1 000 Kč 

Andrea Pšurná / Jáchym Novák – VT 4 000 Kč 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Repre 

G. Reshtenko se zranil při tréninku dne 19. 7. (kotník). S největší 

pravděpodobností se nebude schopen zúčastnit seniorských prověrek.  

 

V Egně dojde k navýšení nákladů, jejich úhrada je řešena ve spolupráci s VSC a 

s navrženým řešením P ČKS souhlasí. 

 

 

b/ Talent 

i/ SCM 

– plány sezóny, plnění výkonnostních cílů, případné zařazení k 01.09.22, 

stanovení výkonnostních cílů sezona 2022/2023, informace o průběžném 

čerpání – připraví vedoucí DP a předloží TMK ke schválení do 31.08.22 

P ČKS bere na vědomí ukončení reprezentační činnosti a tím i členství v SCM 

Terezy Zendulkové (oznámením rodičů).  

 

P ČKS rozhodlo ve věci společných tréninků v rámci DP SCM ČKS od září 2022: 

ČKS bude hradit 2 tréninkové jednotky týdně ve všech DP. Pokud bude možná 

kooperace s VSC, v Praze by přibyla ještě třetí hodina. Ve všech střediscích došlo 

k navýšení hodinových sazeb za led. 

 

ii/ talent týmy VSC 

TMK navrhuje z SCM: SD B. Kuciánová / L. Vochozka, B. Tykalová, K. Hanušová. 

TMK navrhuje z PRTM: J. Horčičková, A. Kvíderová, J. Tykal, V. Kuciánová, E. 

Kubáňová (všichni plní nadstandard PRTM a jsou řádnými členy PRTM). Největší 

zájem je o kvalitní lékařské a výživové zabezpečení. 

 

P ČKS souhlasí. 

 

iii/ podzimní kemp 

TMK navrhuje termín pro podzimní kemp SCM a PRTM: od 24. 9. 2022 do 28. 9. 2022 

tak, aby byl využitý volný den 28. 9. a děti nepřišly o tolik školní výuky. 

P ČKS souhlasí. Přípravou je pověřena Kateřina Kamberská. 
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Rozpočet bude finalizován po potvrzení místa konání (jedná se se ZS Příbram a 

ZS Lhota u Vsetína). Sportovci budou rozděleni do 3 skupin, 2 x PRTM + 1 x SCM. 

Program SCM bude upraven vzhledem k účasti sportovců na soutěžích, 

především JGP.  V rámci kempu proběhne školení ADV ČR (pondělní večer), 

pokud to bude možné, proběhne i on-line lekce s RainFellows pro členy PRTM 

(mentální trénink). Je dohodnut Dr. Helešic a Sylva Mičánková (balet). Proběhly 

by kontrolní jízdy pro členy PRTM. Mediální trénink děti + trenéři (ideálně v úterý 

večer) zajistí SPR media. Trenér techniky bruslení: P. Bidař 

Z kempu děti dostanou konkrétní úkol, který bude „zkontrolován“ na 

konzultačním tréninku v průběhu sezóny. 

 

iv/ seminář žákovských TP Toruň 

P ČKS bere na vědomí přihlášku tanečních párů trenérky B. Prokopové na 

seminář do Toruně, který je sponzorován ISU. 

V termínu 6. - 11. 8. 2022 se zúčastnili: 

Klaudie Koudelková – Lukáš Toman (Intermediate Novice) 

Alexandra Rousková – Daniel Vondrka (Basic Novice) 

 

v/ PRTM – program činnosti na sezónu 2022/23 

a) TMK navrhuje jeden termín zařazování a vyřazování do PRTM k 1. 4. daného 

roku. 

b) Obsah kontrolního/konzultačního tréninku: všechny kategorie předvedou VJ 

+ kontrola úkolu z podzimního kempu + konzultace rozpracovaných skoků, 

které nejsou ve VJ; účast zástupce TMK, PRTM, SCM, VSC, rozhodčí, TP.  Může být 

tréninkové oblečení.   

e) Termíny: 8. 11. 22 Praha, 9. 11. 22 Brno + Ostrava, 10. 1. 23 + 11. 1. 23 

g) Kritéria pro Advanced a Basic Novice + Juniorské SD (L. Ovčáček), Basic 

Novice TP (G. Hrázská Žilková).  

h) TMK doporučuje zejména kemp pro TP opakovat. 

 

P ČKS souhlasí. 

 

c/ vzdělávání 

 

     i/ Společný seminář Tr. a R 2022 

TMK navrhuje po dohodě s KR změnu náplně semináře – změna pravidel ISU 

(společná část semináře) + zaměření na změnu v hodnocení komponentů. 

Seminář pro trenéry povede Kateřina Kamberská. Samostatná sekce trenérů bude 

řešit především změny v náplních jízd. 

Seminář rozhodčích povede Markéta Horklová. Proškolením komponentů, k čemuž je 

seminář zaměřen, je pověřena Věra Tauchmanová.  

Vzhledem k podstatné změně pravidel souhlasí P ČKS s návrhem KR, že tento 

seminář bude letos povinný pro všechny rozhodčí ČKS (kromě těch, kteří budou 

rozhodovat JGP v Ostravě, případně absolvovali seminář ISU v Gdaňsku). Bez 

absolvování tohoto semináře nebudou moci v sezóně 2022/2023 rozhodovat soutěže 
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ČKS. 

V odpoledních hodinách proběhne seminář pro členy technického panelu. Seminář 

povede Věra Tauchmanová. Materiály pro seminář připraví ve spolupráci s Lucií 

Mužíkovou. 

TMK a KR dodají neodkladně požadavky na Kongresový sál v Clarion CH a případně 

požadavky na zajištění ledové plochy pro účely semináře. 

Kongresový sál byl na uvedený den předběžně zajištěn předsedou ČKS. 

 

Rozpočet připraví vedoucí obou seminářů a zašlou P ČKS ke schválení. 

 

 

ii/ vzdělávání trenérů SB 

Nové školení trenérů III.třídy, licence C pro SB – V. Paulusová připraví návrh obsahu 

školení na základě připravených a schválených sylabů + navrhne 

spolupracovníky/učitele.    Termín: do prověrek juniorů 

 

Věra Paulusová připravila materiál pro pilotní kurz trenérů III. třídy, lic C.  

TMK navrhuje: zveřejnit výrazné upozornění pro zájemce o trenéra III. třídy, že 

od 1. 9. 2022 bude prvním stupněm vzdělávacího cyklu Lektor bruslení. Zájemci 

o školení III. třídy SyS musí předtím absolvovat školení „Lektor“.  

 

 

P ČKS s předloženým materiálem Věry Paulusové souhlasí a ukládá TMK 

připravit úpravy Zásad pro trenéry tak, aby se stihly schválit P ČKS per rollam a 

publikovat na webu ČKS do 1. 9. 2022 s výrazným upozorněním krasobruslařské 

veřejnosti v Novinkách webu. 

 

Trenérská škola II. třídy – přihlášeno 15 zájemců, vzhledem k finanční náročnosti 

(cca 400 tis.Kč) bude vyhlášení školení Trenéra II. třídy, licence B odloženo na 

rok 2023. 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční v Ostravě po skončení seniorských prověrek 

výkonnosti v neděli 4. 9. 2022. 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


