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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze dne 14. 6. 2021 

 

 

1. Informace předsedy  

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

důležitými informacemi: 

 

a/ Bubliny ČKS - výjimka MZdr. 

Protože došlo k rychlejšímu rozvolnění pravidel a kluby mohly začít v půlce května, 

byť omezeně, trénovat, byla uspořádána pouze první z plánovaných Bublin, a to 

v Ostravě, protože v Praze projevily zájem o účast pouze 4 sportovkyně. 

 

b/ Projekt pro vytvoření výukového materiálu v krasobruslení 

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. 

 

c/ Kandidatura ČKS na MS 2024 v Praze a ME 2024 v Ostravě 

Council ISU rozhodl na jednání 3. 6. 2021 o přidělení ME 2024 Budapešti a MS 2024 

Montrealu. P ČKS se bude pokoušet o oba šampionáty v dalších letech. 

 

d/ nové Volby do orgánů ČOV 

Po dalších soudních tahanicích rozhodl VV ČOV o vyhlášení termínu řádného Pléna 

ČOV, jehož součástí budou i volby, na úterý 29. 6. 2021. 

 

e/ Výroční zpráva ČKS 2020 

P ČKS schvaluje zprávu předloženou S. Židkem a E. Hrdličkovou a ukládá E. 

Hrdličkové její publikování na webu ČKS a postoupení orgánům státní správy dle 

podmínek dotací. P ČKS zároveň připomíná všem členským klubům, že jako 

příjemci státních dotací mají za povinnost připravit a publikovat i zprávy o činnosti 

ve svých klubech. 
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2. PR a marketing svazu 

 

M. Kučerová předložila prezentaci a plán činnosti na další období. 

J. Mazánek předložil návrh nabídky pro sponzory a postup jejich oslovování. 

 

V případě e-shopu byly v rámci diskuse vyjasněny povinnosti SPR media. Zároveň 

byla zahájena diskuse ohledně úprav a rozšíření e-shopu a webových stránek ČKS. 

V diskusi se bude pokračovat v rámci prověrek. V rámci prověrek proběhne i 

mediální a marketingové školení členů reprezentace.  

 

 

2. Jednání s panem Bělohradským 

 

Pan Bělohradský podal informace o přípravě Matyáše v Itálii. Vyjasnil jeho postoj 

k ukončení členství ve Victoria VSC ke 30. 6.2021. Po skončení platnosti jeho 

smlouvy ve VSC zašle Matyáš výhled trénování na další období, včetně trenérského 

zabezpečení a podrobného plánu přípravy.  Matyáš také úspěšně odmaturoval a 

byl přijat na VŠ, mohl by se tedy také nově zúčastnit Univerziády v prosinci 

v Lucernu. 

 

Jiří Bělohradský momentálně zkouší možnost přechodu na tance (proběhlo 

v Praze) a sportovní dvojice (bude probíhat v Itálii u Ondřeje Hotárka) a do poloviny 

července oznámí své konečné rozhodnutí. S ním bude souviset i jeho možná účast 

na Univerziádě. 

 

 

3. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

  

a/ úhrada nákladů při pohárových a mezinárodních soutěžích 

P ČKS rozhodlo, že od sezóny 2021/2022 vstoupí v realizaci ekonomická 

směrnice ČKS č. 2. 

 

b/ postup svazu v „postcovidovém“ období 

Podnět paní Kuldové, Kraso Hronov ze dne 5.4.2021. Předsedkyně TMK se s paní 

Kuldovou spojí a zjistí, co přesně měla dotazem na mysli. 

Splněno a vyjasněno. 

 

c/ VH a velký trenérský seminář - září 21 

P ČKS schvaluje posun VH na neděli 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 
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Olympic. Paní Hrdličková, předseda a GS navštíví hotel 28. 6. k prohlídce prostor 

a  dojednání podmínek. 

  

Zároveň by se v sobotu 4. září uskutečnil velký trenérský seminář, bude-li potřeba jej 

pořádat.  

 

P ČKS rozhodlo, že i velký trenérský seminář a zároveň seminář TK/TS ČKS se 

uskuteční v hotelu Olympic. 

 

Předsedkyně TMK představila návrhy pro program semináře trenérů. Kompletní 

program předloží na příštím jednání. 

 

 

Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace 

z komisí“. 

 

 

4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Registrační řád ČKS 

 

J. Mokrá předloží úpravy RŘ do 4. 5. 2021. Poté předseda STK obešle předsednictvo. 

 

P ČKS obdrželo návrh úprav RŘ. Případné úpravy projedná a konečnou verzi, která 

bude navržena VH ke schválení, schválí do konce června per rollam. 

 

b/ 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 

ihned poté, kdy ISU publikuje výsledky hlasování členských federací on-line formou 

(mělo by být do 30. 6. 2021). Pokud ještě dojde k úpravě některých pravidel, 

publikovaly by se až pravidla zahrnující i tyto změny.  

 

c/ M ČR 2022 

Junioři: nabídka pouze od TJ Slavoj Český Těšín 

SB: nabídka pouze od KK Pardubice 

Žactvo: žádný zájemce – bude vypsáno nové výběrové řízení 

 

P ČKS pořadatele M ČR jun a M ČR SB 2022 schvaluje. 
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d/ Kalendáře ČKS 

P ČKS schvaluje kalendáře soutěží Poháru ČKS a kalendáře mezinárodních, 

mistrovských soutěží, Český pohár a testů výkonnosti předložený STK. Souhrnnou 

informaci najdete v dokumentu publikovaném v extranetu ČKS.  

 

e/ Přestupy a hostování 

P ČKS schvaluje přestupy a hostování zaslané v květnovém přestupním termínu, 

včetně rozhodnutí o výchovném za přestup bratří Malczyků, které navrhuje STK.   

 

f/ Porada ČUS - předsedové svazů 

E. Milčinský podal informace o této poradě, kde zastupoval ČKS. 

 

g/ Odměny členů STK – 1.pololetí 2021 

P ČKS schvaluje odměny dle návrhu předsedy komise. 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Talent 

 

i/ Výběr talentů – jaro 2021 

Bylo doporučeno: 

i/ aby se K. Baťková, E. Slavíčková, T. Hašlarová, K. Červenková zúčastnily 

prověrek výkonnosti ČKS bez nutnosti hradit startovné (ostatní náklady si hradí 

sami). Při splnění kritérií budou následně zařazeny do SCM k 1. 9. 2021. 

 

ii/ 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. 

 

iii/ Ostatním sportovcům se doporučuje, aby pokračovali v tréninkovém úsilí a 

předvedli se v následující sezóně. 

 

P ČKS s návrhem komise souhlasí, s výhradou ekonomky na odpuštění úhrady 

startovného při prověrkách. 

 

 

ii/ Informace o průběhu spolupráce ČKS s Global SDA holding – oblast 

Psychologická příprava závodníků 

Předsedkyně TMK seznámila P ČKS se zprávou o čerpání mentální přípravy 

jednotlivými sportovci zařazenými v projektu k 11. 6. 2021. Je třeba dokument 

doplnit a aktualizovat dle dohody pana Lukáše Štecáka s předsedou svazu.  
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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.  

 

iii/ Victoria VSC - Jednání s T. Vernerem  

Okruhy a témata: 

- taneční páry – vedoucí sekce krasobruslení VSC nabízí možnost zařazení TP 

Cimlová / Hlavsa do Talent týmu VSC se specifickou podporou dle dohody s 

ČKS.  

- SD Mykyta Husakov a Jasmína Efremenko (LAT) – dvojice vypadá velmi 

nadějně, je potřeba dořešit případnou možnost jejich startu za ČR (pomoc 

nabídl předseda i GS) 

- občanství pro Elizavetu Zhuk – všechny formální náležitosti ze strany VSC a 

svazu, včetně doporučení NSA a ČOV, byly splněny, nyní musí další kroky učinit 

sportovkyně (tým). 

 

P ČKS projednalo personální záležitosti v rámci VSC, především nesoulad mezi 

vedoucím sekce krasobruslení a většinou sportovců a trenérů a rozhodlo, že se 

zástupci ČKS setkají s ředitelkou VSC, paní Kovářovou, a budou hledat řešení 

situace. 

 

iv/ odměny trenérům Talentovaných sportovců 

P ČKS ukládá předsedkyni TMK, aby připravila přehled plnění povinností 

jednotlivými trenéry Talentovaných sportovců. 

Splněno. 

 

Zodpovědní trenéři sportovců, kteří neplní další povinnosti ze smlouvy vyplývající 

(např. účast na akcích ČKS), mimo ty povinnosti, jejichž nesplnění znamená snížení 

odměny o 10%, budou upozorněni na to, že jim bude výplata odměn pozastavena. 

M. Škorničková trenéry obeslala s dopisem, ve kterém připomněla důvody 

přidělení těchto odměn + povinnosti s tím spjaté, včetně upozornění na 

možnost ukončení spolupráce v případě jejich opakovaného neplnění 

 

v/ složení VSC a talentových projektů ČKS, včetně kritérií 

P ČKS dokument schvaluje a ukládá GS jeho publikaci na webu, v seznamech 

ČKS.  

 

vi/ VT PRTM 

Navrhovaný termín 30. 9. - 3. 10. 2021. 

Součástí bude i předvedení programů. Sejde se stejná komise, která 

rozhodovala videa. 

 

vii/ Tréninková deník Yarmill 

Vedoucí PRTM informoval, že bude mít on-line jednání o těchto denících s panem 

Pošepným. 
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Pro svaz zbytečně velká finanční investice.  

Místo toho P ČKS rozhodlo, že si všichni členové SCM a PRTM povedou 

tréninkové deníky, které jim budou vydány na prověrkách výkonnosti 2021 a 

na kempu PRTM v září 2021 a budou je pravidelně dávat ke kontrole svým 

zodpovědným trenérům a vedoucím SCM, resp. PRTM. 

 

 

b/ Reprezentace 

 

i/ Prověrky 

P ČKS ukládá S. Židkovi a K. Oubrechtovi připravit program prověrek. Dle 

doporučení TMK bude vše zachováno z předchozích dvou let (tréninky, jízdy, 

hodnocení). Pro urychlení časového pořadu bude zvážena možnost vytvoření 

dvou sborů (např. pro sóla a pro TP/SD). 

 

Testy výkonnosti pro účastníky prověrek se uskuteční ve čtvrtek, v rámci 

tréninků. 

 

V pátek proběhne přednáška ADV ČR a Mediální trénink uspořádaný SPR 

media. 

 

ii/ seriál JGP 

P ČKS obdrželo kvóty pro soutěže JGP. Bohužel všechny kategorie obdržely i 

Kanadu (včetně juniorek, které mají pouze tři místa). GS požádal o změnu 

z Kanady do Polska nebo na jiné evropské JGP, která byla ISU zamítnuta. 

Kanadská federace ale aktuálně od pořadatelství ustoupila a v Courchevelu 

budou uspořádány dvě JGP po sobě, s výjimkou soutěží sportovních dvojic, 

které byly přesunuty z Kanady do Polska. 

 

P ČKS rozhodlo, že GS obešle všechny potenciální zájemce o účast v soutěžích 

JGP, a pokud bude mezi nimi zájem o Francii a/nebo Kanadu (resp. nyní 

Courchevel 2), dohodne následně postup při nominaci, která by 

sportovcům/párům v těchto případech nahrazovala prověrky. Účast bude 

možná zatím však bez úhrady nákladů ze strany ČKS. V případě, že na těchto 

JGP splní kritéria své kategorie, bude jim následně přidělena částka, jako 

ostatním soutěžícím na evropských JGP a tuto pak budou moci vyčerpat za 

náklady na obě JGP Francie. 

 

P ČKS také ukládá GS obeslat sportovce, držitele repre smluv i ostatní pozvané 

a přihlášené na prověrky výkonnosti, aby mu zaslali do 25. června svou 

představu účastí na mezinárodních soutěžích z kalendáře ISU, včetně seriálu 

JGP.  

Rozhodnutí o pozvání na GP padne koncem června, mezi kandidáty splňujícími 

základní požadavky jsou pouze Michal Březina, SD Zhuk/Bidař a TP sour. 

Taschlerových.  
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c/ Testy výkonnosti 

Předsedkyně TMK předložila návrh komisařů pro testy výkonnosti v Kuřimi:  

S. Židek, M. Škorničková, H. Dobrovolná (musí si doplnit seminář do termínu 

testů). 

 

P ČKS komisaře schvaluje a rozhoduje o uskutečnění online semináře komisařů 

TV pro ty, kteří absolvovali pouze první část semináře, a to do termínu TV v 

Kuřimi. 

Vedoucí semináře: Kateřina Kamberská. 

Zodpovědná: Monika Škorničková 

 

 

d/ Vzdělávání 

 

i/ Předsedkyně TMK navrhuje zkoušky licence C a licence B (paní Bartošková) 

v rámci prověrek výkonnosti v Ostravě. Na licenci C se dohodne s Milanem 

Harantem. 

 

ii/ TMK projedná a vyhlásí další školení licence C, tentokrát by mělo být 

v Čechách. 

 

iii/ P ČKS schvaluje školení lektorů bruslení v Jihlavě pod vedením V. Paulusové a 

školení lektorů bruslení v Kopřivnici pod vedením V. Milčinské. 

 

iv/ P ČKS schvaluje přípravu podkladů pro novou akreditaci na školení licence B. 

Provedou M. Škorničková, K. Kamberská a S. Židek. 

 

v/ 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. 

 

e/ Odměny členů TMK – 1.pololetí 2021 

P ČKS schvaluje odměny dle návrhu předsedkyně komise. 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Úprava pravidel  

Předseda KR předložil úpravu dokumentu „Zásady pro rozhodčí“, která zahrnuje 

přechodné ustanovení, platné pouze pro sezónu 2021/2022. 

P ČKS s návrhem souhlasí a ukládá GS jeho publikaci na webu. 
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b/ Znovuobnovení kvalifikace rozhodčí 

Rozhodčí Lucie Murycová úspěšně absolvovala dne 5. 6. 2021 on-line test pro 

obnovení její kvalifikace. Protokol je uložen na sekretariátu. 

 

c/ Globální seminář ISU Frankfurt, 4. – 11. 7. 2021 (případně 22. – 29. 8. 2021) 

Council ISU zatím nepotvrdil termín semináře. Pokud se uskuteční na konci 

srpna, byla by nutná fyzická přítomnost pouze pro nové TK a TS, nebo ty, kteří 

chtějí zvýšení kvalifikace z mezinárodního TK/TS na ISU TK/TS. Ostatní semináře 

se uskuteční on-line. 

 

d/ seminář pro TK a TS sólo a SD 2021  

Seminář pro TK a TS proběhne 4. 9. 2021 po semináři trenérů od 14 do 18 

hodin.  

Lektor: Věra Tauchmanová 

Vedoucí akce: Renata Schejbalová 

 

e/ dokončení semináře pro nové TK a TS SB z roku 2020  

Návrh H. Kuglerové a přednášející V. Paulusové na dokončení ve dvou fázích: 

1.fáze – praktická část v rozsahu cca 2x3 hodiny při ISU Visiting Coach SyS 2021 

(předběžně srpen 2021, Praha nebo Jihlava, dle dosahu frekventantů - zde by viděli 

programy a zkoušeli by je i hodnotit) 

2.fáze – zkoušky (předběžně v září, Jihlava) 

Náklady navíc by byly pouze za místnost na zkoušky v září a více hodin odměny pro 

V. Paulusovou.  

P ČKS doporučuje, aby se zkoušky konaly v rámci 1.fáze při ISU Visiting Coach. Bude 

projednáno na příštím P ČKS. 

V. Paulusová vysvětlila předsedovi KR i GS, že není možné na všech místech 

konání ISU Visiting Coach zajistit posluchárny a technická zařízení (bylo by to i 

finančně velmi náročné), proto doporučuje zachovat zkoušky 18. září v Jihlavě. 

 

P ČKS bere na vědomí a žádá o předložení konečného rozpočtu. 

 

f/ Odměny členů KR – 1.pololetí 2021 

P ČKS schvaluje odměny dle návrhu předsedy komise. 

 

g/ Jednání KR proběhne13. 7. 2021  

 

 

 

Ekonomka ČKS 

 

a/ Rozpočet ČKS 2021 

Ekonomka a K.Oubrecht seznámili P ČKS s návrhy dalších změn rozpočtu pro rok 

2021 oproti druhé verzi představené na jednání 28. 4. 2021  
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Změny jsou:  

Na příjmové straně - příspěvek ISU na rozvoj (snížení - kurz), příspěvek na 

dopravu (vyšší proti odhadu), příspěvek na dopravu - rozhodčí (vyšší, již dle 

reality), podíl Prize Money (vyšší, odvody z exhibic), příjmy z finančních depozit 

(drobně vyšší úroky - po započtení došlých dotací NSA). 

Na výdajové straně – vyšší nájemné (kurz + doplatek služeb 2020), náklady na VH 

(zahrnut nutný přesun z VŠEM), Program Talent (kemp Rafael musel být zrušen, 

navíc mentální příprava + testy na druhé pololetí 2021). 

 

P ČKS se změnami souhlasí.  

 

 

b/ Příspěvek klubům na ledovou plochu 

Ekonomka spolu s pracovníky sekretariátu připravila rozdělení části dotace 

z Organizace sportu, prioritně na pronájem ledové plochy. P ČKS dokument 

schvaluje a ukládá E. Hrdličkové přípravu a rozeslání smluv na kluby. 

 

 

c/ Grant Hl.m. Praha 

Předseda a GS (zplnomocněním od místopředsedy) podepsali 17. 5. 2021 darovací 

smlouvu na grant od Hlavního města Prahy pro pražské kluby ve výši 1 350 000 Kč. 

E. Hrdličková připravila s Dr. Jirouskem návrh smlouvy klubům, tento návrh musí 

být ještě předložen k akceptaci Odboru sportu hl.m. Prahy.  

Procentuální rozdělení dotace na jednotlivé kluby je dáno jejich požadavky ze 

žádosti o dotaci. Kluby musí přidělené prostředky použít přesně v souladu 

s požadavky, které v žádosti o dotaci vyplnily, není možné částky převádět mezi 

jednotlivými kapitolami (led, trenéři, pomůcky atp.).  

Ekonomka navrhuje stanovení poplatku za zpracování celé dotace.  

P ČKS se dohodlo většinou hlasů o jeho výši 3% z přidělené částky, rozděleno mezi 

kluby dle jejich podílu.  

 

P ČKS schvaluje návrh smlouvy s kluby, který musí být předložen Hl.m. Praha 

k akceptaci, s tím, že bude zároveň vytvořena druhá smlouva zahrnující povinnosti 

klubů a poplatek. Návrh této smlouvy předloží ekonomka. 

 

 

5. Různé 

 

a/ Sportovní dvojice 

SD Zhuk / Bidař a Kuciánová / Vochozka byly dodatečně předány medaile a 

diplomy od Polského svazu z MM ČR 2021 v Cieszně i s jejich omluvou a drobnými 

pozornostmi. 

 

Dále pokračovalo jednání se SD Zhuk / Bidař a jejich trenérem Petrem Bidařem a 

diskuse nad jejich přípravou na sezónu a v rámci VSC. 
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SD Zhuk / Bidař požádala o to, aby byla omluvena z prověrek výkonnosti, protože v 

té době bude Team Mozer v USA, kde by se měl zúčastnit i dvou soutěží (jedna 

klubová a jedna mezinárodní) a trenérka Mozer počítá i s účastí našeho páru na 

soustředění a soutěžích. 

 

P ČKS vyslovilo souhlas a omlouvá seniorskou SD z prověrek s tím, že zašlou GS 

protokoly z obou soutěží, které budou sloužit jako náhrada za prověrky. 

 

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční při prověrkách 2021 v Ostravě. Termín bude 

upřesněn dle časového rozpisu prověrek. 

 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


