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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze dne 17. 12. 2022 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil jednání P ČKS a uvedl důležité informace k uplynulému 

období: 

 

a/ Studijní návštěva O2 Arény vzhledem k mistrovství světa Praze v roce 2026 

Po předběžné dohodě s panem Mazánkem navštívil předseda pořádanou akci v O2 

Aréně, která svým rozložením haly i O2 Universum by mohla částečně kopírovat 

přípravu haly i některé aktivity v rámci MS 2026. V neděli 20. listopadu 22 po 

částečném sledování 1 soutěže v rámci největší parkurové show na světě Global 

Champions Prague Playoffs proběhla za účasti dalších členů SPR Media (M. 

Kučerová a M. Židík) podrobná prohlídka zázemí akce jako i následné diskuse se 

zaměřením na doporučená řešení rozložení sedadel a VIP prostor pro plán naší 

akce. 

Byla domluvena i následná schůzka s cílem nastínění případného zapojení členů 

SPR Media v rámci OV MS.  

 

 

b/ ISU JGP a GP 2022 Final 

Předseda se akce zúčastnil jako vedoucí výpravy.  

Mimo vedení týmu proběhlo jednání předsedy s přítomnými zástupci ISU (ISU 

Event Manager a Sports Director Figure Skating) mj. ve věci nutného počtu pokojů 

pro MS jako i možnosti rozdělení hotelů mezi jednotlivými účastníky.  

Jednání proběhlo ve velmi příjemném pracovním prostředí. 

V rámci akce proběhlo i osobní setkání předsedy svazu s prezidentem ISU. 

Návazně pak proběhlo i setkání prezidenta ISU s našim týmem. Pan prezident 

velmi ocenil výkonnostní úroveň našeho TP sour. Mrázkových jako i nastolenou 

cestu našeho svazu s mladými, nadějnými reprezentanty.  

Při dalším osobním setkání vyslovil prezident ISU přesvědčení, že se osobně setkají 

na MS 2023 v Saitamě (JPN), kde se bude mj. konat i konference představitelů 

jednotlivých svazů v rámci ISU. Předseda svazu rovněž informoval o chystané 

oslavě 100 výročí svazu v rámci ISU. 

 

 

c/ 100 výročí členství ČKS v rámci ISU  

Předseda informoval o nutnosti posunu termínu na 6. května 2023 vzhledem 

k časovému posunu Play Off v ledním hokeji. 

 

Současně informoval o jednání s trenérem p. O. Hotárkem v rámci Finále JGP a GP 

v Turíně ve věci možné účasti na plánovaném VT všech kategorií od 1. 5. 2023 

spolu se svou manželkou A. Capellini. 

Mimo tento bod, projednávali možnosti účasti hostů a sportovců na případně 

plánované exhibici, pořádané k výročí svazu. 
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2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

 

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

 

 

3. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Komise rozhodčích 

Podklady zaslala předsedkyně KR e-mailem. 

 

a/ nominace KR 

P ČKS bere na vědomí nominace rozhodčích na MČR a šampionáty ISU: 

MČR juniorů a Přebor seniorů, MČR SD a TP žákovských kategorií: 

VR: Věra Tauchmanová, Renata Schejbalová, Miroslav Mišurec, Věra  

Kvarčáková 

Rozhodčí: Lucie Murycová, Tomáš Janečko, Marie Lafantová, Jana Košťálová 

Markéta Horklová, Renata Černá, náhr: Richard Kosina, Barbora 

Švédová 

Technický panel:  

    Solo: Jitka Mokrá, Lucie Mužíková, Blanka Pražáková,  náhr: Milan Harant 

                Tance: Jitka Mokrá, Hana Dobrovolná, Kateřina Kamberská 

 

MS juniorů:  

         Muži: Markéta Horklová, náhr: Stanislava Šmídová 

         SD: Jitka Mokrá, náhr: Stanislava Šmídová 

         Tance: Mišurec, bez náhradníka 

 

MS: Tance: Věra Tauchmanová, náhr: Miroslav Mišurec 

 

MSJ SB: Hana Kuglerová, náhr. Markéta Horklová 

MS SB: Markéta Horklová, náhr. Hana Kuglerová 

 

 

Ekonomka svazu 

 

a/ Čerpání rozpočtu ČKS 

Ekonomka představila P ČKS čerpání rozpočtu k 14. 12. 2022.  

 

 

b/ čerpání SCM, PRTM a repre smluv 

Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání SCM, dle podkladů od paní 

Hrdličkové (došlo k vyčerpání u všech sportovců, při překročení došlo k dorovnání 

z repre smluv). 
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Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání PRTM, dle podkladů K. Oubrechta. 

Po dořešení 3 dokladů dojde ke kompletnímu dočerpání. 

 

Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání repre smluv, dle podkladů od K. 

Oubrechta. 

 

Ekonomka upozorňuje na platnost dodatku č. 2 Smlouvy o podpoře – je zde třeba 

vyřešit systém hlídání od 1. 1. 2023 (přejde na TMK nebo si ponechá ekonomka?). 

 

P ČKS rozhodlo, že podklady pro fakturace bude i nadále připravovat ekonomka. 

Všechny doklady a zprávy od trenérů bude A. Rybářová posílat emailem K. 

Tykalové a K. Kamberské. 

 

c/ Dotace NSA 

V listopadu byl vyhlášen program na podporu sportovních organizací svazového 

charakteru pro rok 2023. Podklady pro žádost připravují K. Oubrecht a A. 

Rybářová. Termín odevzdání byl posunut na 9. 1. 2023. 

 

NSA zároveň publikovala podklady pro vyúčtování dotací za rok 2022.  

P ČKS ukládá GS a ekonomce přípravu vyúčtování. 

 

 

d/ Porada předsedů svazů sdružených v ČUS 

Ekonomka zastupovala ČKS a podala informace. 

 

 

e/ Přednášky VSC 

Ekonomka se zúčastnila i dvou přednášek VSC, určených pro trenéry VSC, kde by 

dle jejího názoru byla příště velmi žádoucí účast našich trenérů, kteří mají na 

starost reprezentanty. 

 

 

f/ Odměny 

Ekonomka a GS seznámili P ČKS s odměnami, které byly/budou vyplaceny za 

měsíce listopad a prosinec za vícepráce místo nepřítomné E. Schnappelové. 

 

 

g/ nové roll-upy 

P ČKS schvaluje jejich nákup, protože současné již nejsou ve stavu pravidelného 

používání ve vlhkých a studených ZS. 

 

 

h/ Dermacol 

P ČKS souhlasí s tím, aby spolupráce pokračovala. Podrobnosti dohodne E. 

Milčinský s J. Mazánkem. 
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Sportovně technická komise 

 

a/ Nový klub 

Předseda STK předložil ke schválení registraci nového klubu Orel jednota Žďár nad 

Sázavou. 

Poplatek mají uhrazený. Budou mít číslo 105. 

 

P ČKS registraci schvaluje. K přijetí za členský klub bude předloženo VH po uplynutí 

zkušební doby dle RŘ a Stanov ČKS. 

 

 

b/ M ČR juniorů 2023 

Předseda STK předložil ke schválení rozpis M ČR juniorů, Přeboru seniorů a M ČR 

SD a TP žákovských kategorií. 

P ČKS s rozpisem souhlasí a ukládá E.M. jeho publikaci na webu a sekretariátu 

přípravu a uzavření smlouvy o pořadatelství M ČR. 

 

 

c/ Testy výkonnosti 

Na lednové testy se místo Děčína přihlásil klub SC Kuřim. Navrhují sobotní datum. 

Testy v Třinci budou v neděli.  

P ČKS výjimku dvou testů na Moravě schvaluje, z Čech se nikdo nepřihlásil. 

Nominace komisařů zůstávají. 

 

 

d/ Přestupy a hostování SB 

P ČKS schvaluje seznam přestupů a hostování ve skupinách SB, který projednala a 

navrhuje STK. P ČKS bere na vědomí i předložené věkové výjimky SB. 
 
 

e/ Žádost JMK o start Ukrajinského sportovce na ZODM 

P ČKS nesouhlasí, neumožňujeme starty ani na M ČR. 

 

 

 Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Reprezentace 

i/ Nominace: 

P ČKS souhlasí s návrhem TMK, že na všechny šampionáty ISU v krasobruslení 

pojede vždy první z pořadí příslušné kategorie, který bude mít k termínu přihlášek 

splněna kritéria (TES mins v obou programech). Ostatní se splněnými kritérii budou 

uvedeni jako náhradníci. 
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P ČKS se sešlo po skončení sobotní soutěžního programu, aby na základě výše 

zmíněných nominačních kritérií schválilo nominaci na ME 2023 a částečnou 

nominaci na MSJ 2023. 

 

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2023, Espoo (FIN): 

Seniorky: Barbora Vránková, náhr. v pořadí Eliška Březinová, Nikola Rychtaříková, 

Michaela Vrašťáková 

Senioři: Petr Kotlařík, Georgii Reshtenko (bez náhradníků) 

Sportovní dvojice senioři: Federica Simioli – Alessandro Zarbo (bez náhradníků) 

Taneční páry senioři: Natálie Taschlerová – Filip Taschler, náhradníci Denisa 

Cimlová – Joti Polizoakis 

 

Vedoucí výpravy: Stanislav Židek 

Fyzio: Jitka Filová 

Media Officer: Zuzana Kézrová 

Trenéři: Rudolf Březina, Michal Březina, Rosanna Murante.   

Trenérka A. Turenko bude součástí Italské výpravy, Matteo Zanni bude přihlášen a 

uhrazen Gruzínskou federací, o náklady B. Řezníčkové se ČKS podělí se Slovenským 

svazem, který nám po skončení ME pošle fakturu na 50% nákladů. 

 

Mistrovství světa juniorů v krasobruslení 2023, Calgary (CAN): 

Sportovní dvojice junioři: Barbora Kucianová – Lukáš Vochozka 

Taneční páry junioři: Kateřina Mrázková – Daniel Mrázek, náhr. v pořadí Natálie 

Blaasová – Filip Blaas, Andrea Pšurná – Jáchym Novák*, Eliška Žáková – Filip Mencl. 

*TP Pšurná – Novák zatím nemá splněný TES ISU ve volném tanci. 

Vedoucí výpravy: Stanislav Židek 

Trenéři: Petr Bidař, Matteo Zanni. 

 

Nominace v kategorii juniorek bude doplněna po M ČR juniorů. V kategorie juniorů 

zatím žádný sportovec nesplnil kritéria ISU. 

 

 

EYOF 2023, Pontebba (ITA) 

Vzhledem k tomu, že se soutěže EYOF termínově kryjí s programem ME, dostala po 

skončení MM ČR v Budapešti B. Vránková možnost výběru, kterou z těchto soutěží 

preferuje. Vybrala si účast na ME. Protože kritéria pro EYOF nesplnil žádný 

z chlapců, ani žádná další dívka, nebude P ČKS soutěže obsazovat. Zůstává 

nominace rozhodčí Miluše Šafránkové.  

 

Zimní UNI 2023, Lake Placid (USA) 

P ČKS schválilo per rollam konečnou nominaci: 

Seniorky: Nikola Rychtaříková 

Senioři: Petr Kotlařík 

Trenér: Rudolf Březina (náhr. Olga Holubíková). 

 



                                                              P ČKS 17. 12. 2022 
 

6 

 

ii/ ukončení činnosti: 

Jelizaveta Žuková oznámila dopisem ČKS ze dne 13. 12. 2022 ukončení spolupráce 

s Martinem Bidařem a přerušení kariéry z rodinných důvodů. P ČKS Jelizavetě 

děkuji za dosavadní úspěšnou reprezentaci ČR a doufá, že překoná současné 

složité osobní období a vrátí se ke sportu, třeba i v jiné roli. 

 

iii/ Změny trenérů: 

P ČKS bere na vědomí změny zodpovědných trenérů: 

Adéla Vallová – ukončení spolupráce s R. Březinou, nově je zodp.trenérkou 

Miroslava Hájková a na tréninku se dále podílí T. Verner a T. Dickson 

Damián Malczyk - ukončení spolupráce s N. Simaovou, nově je zodp.trenérem 

Michal Březina. P ČKS se v tomto případě podivuje nad skutečností, že změna 

trenéra a přesun do tréninkového střediska Rafaela Arutyunyana v Kalifornii byla 

nejprve komunikována směrem k ČKS a nebyla s ní seznámena současná 

zodpovědná trenérka N. Simaová. 

Michal Matloch oznámil ukončení spolupráce s G. Reshtenkem. Jeho novým 

zodpovědným trenérem bude Michal Březina. 

 

iv/ Prověrky výkonnosti 2023: 

P ČKS rozhodlo, že se juniorské prověrky uskuteční v termínu 10. -13. 8. 2023, 

místo bude upřesněno (čtvrtek příjezd, v neděli po prověrkový workshop). 

 

Seniorské prověrky budou nahrazeny zasláním videí. K tomuto opatření P ČKS 

přistoupilo vzhledem k tomu, že se většina týmu připravuje v zahraničí a je složité 

najít vhodný termín v již rozběhnuté soutěžní sezóně. 

 

v/ Příspěvky do RS: 

Ekonomka navrhuje, aby se peníze do repre smluv nepřidělovaly pouze na základě 

výsledků a výkonů při prověrkách výkonnosti, ale šlo spíše o průběžný systém 

nastavení základních částek a bonusů za výkony v sezóně (momentálně dle kritérií 

ISU, následně bude nutné přepracovat s ohledem na budoucí zrušení kritérií pro 

MS).    

Ekonomka navrhuje nastavit základní plnění pololetně, dle příslušnosti k repre 

kategorii, se základem pro soutěže. 

 

P ČKS s návrhem ekonomky souhlasí a ukládá TMK, aby ve spolupráci s GS tento 

systém nastavila s platností od nové sezóny 23/24. 

 

v/ VSC: 

P ČKS bere na vědomí změny, které proběhly ve složení VSC: 

K 1. 9. 2022 byl zařazen TP Denisa Cimlová – Joti Polizoakis. 

K 1. 1. 2023 bude zařazen Petr Kotlařík. 

Pro ukončení činnosti byla ukončena spolupráce s M. Bělohradským a k 31. 12. 

2022 bude ukončeno i členství J. Žukové.  
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b/ Talent 

 

i/ Kontrolní tréninky – listopad 

Předsedkyně TMK seznámila P ČKS s výkony přítomných sportovců a s úkoly pro 

trenéry a sportovce s plněním do M ČR příslušné kategorie. TMK chce v tomto 

nastavení (KT – čas na plnění – kontrola plnění – nastavení nového úkolu na další 

období) i nadále pokračovat. 

 

ii/ SCM 

P ČKS souhlasí s návrhem vedoucí SCM, aby došlo k rozdělení celoroční částky 

přímých podpor členů SCM takto: 

30% pro I.Q roku – koeficienty dle výkonů na „podzim“. 

50% od 1. 4. do prověrek, koeficienty dle výkonů v celé předcházející sezóně. 

Zbylých 20% po prověrkách dle kombinace výkonů v předcházející sezóně a na 

prověrkách. 

Tímto se také rozloží administrativní zátěž pro sekretariát a účetní do celého roku.  

Pro případ, že ČKS ještě nebude znát přímo částku poskytnutou pro podprogram 

Talent pro příslušný rok, vezme se jako základ pro dělení 90% částky roku 

předchozího. K případnému dorovnání (navýšení, ale i možné snížení celkové 

částky) dojde po přidělení částky pro příslušný rok. 

  

TMK zároveň jednoznačně navrhuje, aby k zařazování do SCM docházelo stejně, 

jako v případě PRTM, tedy pouze k 1. 4. příslušného roku. Vyřazování by také bylo 

k 1. 4. příslušného roku s výjimkou toho, že sportovec přestane odpovídat kritériím 

NSA pro Talent, pak dojde k ukončení členství v SCM k 31. 12. předchozího roku. 

 

Vedoucí SCM zároveň navrhuje, aby do kritérií pro přijetí bylo doplněno, že je 

možné přijmout i sportovce, který splní v obou programech kritéria ISU pro účast 

na MS juniorů (TES mins). Protože se ukázalo, že kritéria pro kategorii tanců na 

ledě jsou nastavena příliš složitě a páry, přestože splnily kritéria ISU pro MSJ, 

nesplnily kritéria SCM, ukládá P ČKS člence TMK zodpovědné za kategorii TP, 

Gabriely Hrázské Žilkové, přepracování těchto kritérií a uvedení je do souladu 

s kritérii sólových kategorií, kde plnění SCM je nižší, než jsou požadavky pro účast 

na MSJ. 

 

P ČKS s návrhy souhlasí a v této souvislosti schvaluje změny ve složení SCM od 1. 1. 

2023: 

 

Vyřazeni z věkových důvodů (došlo ke snížení věk.hranice „talentů“ z 23 na 21 let): 

Filip Taschler, Natálie Taschlerová, Nikola Rychtaříková 

 

Ukončení činnosti: 

Matyáš Bělohradský, Tereza Zendulková, Vilém Hlavsa. 
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Nově zařazeni: 

DP Brno – Markéta Sukupová 

DP Praha – Karolína Baťková, Matěj Klesal, Andrea Pšurná (TP), Eliška Žáková (TP) a 

Filip Mencl (TP).  

 

P ČKS bere na vědomí i změny u zodpovědných trenérů sportovců SCM a PRTM. 

Kompletní seznam členů talentových projektů od 1. 1. 2023 je publikován na webu. 

K. Kamberská ve spolupráci s E. Hrdličkovou zajistí nové smlouvy + ukončení smluv 

s vyřazenými členy a smlouvy vedoucích DP na rok 2023. 

 

 

iii/ PRTM 

P ČKS schvaluje návrh ekonomky a předsedkyně TMK, aby došlo k dělení kompletní 

částky přímé podpory PRTM již k 1. 4. daného roku s tím, že částka ve výši 300 000 

Kč bude přidělena na přípravu a částka ve výši 200 000 na účast v mezinárodních 

soutěžích z kalendáře ISU, případně mezinárodních klubových soutěžích. Členové 

PRTM budou mít za úkol tyto soutěže nahlásit do 31. 8. příslušného roku. 

 

P ČKS souhlasí s návrhem TMK, aby za prokázanou velmi dobrou výkonnost 

obdrželi finanční podporu na 1Q. roku 2023 i členky PRTM - závodnice Vikt. 

Kuciánová a Jana Horčičková, a to dle stanovených kritérií pro členy SCM. Následně 

jim bude zaslána dohoda o přidělení finanční podpory s podmínkou přechodu do 

kategorie juniorek v sezóně 2023/2024. 

 

P ČKS také schvaluje vznik podprogramu PRTM s názvem Rozvoj párových disciplín 

(RPD), kam budou zařazovány sportovní dvojice a taneční páry, které splní kritéria 

PRTM. Je totiž obtížné zařazovat tyto sportovce do kempů PRTM. Proto bude na 

jejich přímou podporu vyčleněna částka v rozmezí 50 000 – 100 000 Kč a zatím 

ponechána v rezervě. 

 

Vedoucí PRTM povede stejnou tabulku pro čerpání, jaká funguje pro SCM, a faktury 

se budou schvalovat stejným způsobem, tedy vedoucím PRTM a předsedkyní 

TMK/ekonomkou svazu, aby nedocházelo k nedorozuměním, za co je nebo není 

možno finance čerpat.  

 

iv/ kempy 

Kemp na suchu, termín: 11. - 16. 4. 2023, všechny disciplíny. 

Původně plánovaná lokalita v Peci pod Sněžkou nemá v termínu kempu dostatečné 

kapacity, proto předsedkyně TMK jedná s jiným zařízením ve Špindlerově Mlýnu. 

Společnost Dermacol bude požádána, zda-li by nezajistila na tento kemp kurz 

líčení. 

 

Podzimní kemp PRTM a SCM: 27. 9. - 1. 10. 2023, místo bude určeno. 
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v/ webinář - dotace 

Ve druhé půlce dubna uspořádá ekonomka ve spolupráci s vedoucími DP SCM a 

vedoucím PRTM webinář SCM a PRTM pro rodiče a trenéry o způsobech čerpání 

dotací. 

 

c/ oblast vzdělávání 

 

i/ Pilotní školení pro trenéry SB 

Termín bude znám až v lednu (ceny energií). 

 

ii/ Zkoušky trenérů III.třídy, licence C 

Se uskuteční o víkendu 18. a 19. 3. 2023 

 

 

d/ Testy výkonnosti 

TMK připravuje revize testů. TMK na své schůzi při M ČR žactva v Kopřivnici schválí 

konečnou podobu a systém hodnocení testů. Návrh obsahové náplně testů 

výkonnosti 1-4 z pera TMK bere P ČKS na vědomí. 

 

 

5. Různé 

  

a/ Alpine Pro 

E. Milčinskému se povedlo dotáhnout poskytnutí vybavení Alpine Pro. K distribuci 

většiny oblečení došlo na kempu ve Lhotě u Vsetína, na MM ČR v Budapešti a 

částečně i v Praze na sekretariátu a v Brně při SCC SB. Velký dík za pomoc 

s vydáváním patří K. Tykalové (Lhota i Budapešť) a K. Kamberské (Budapešť). 

Fakturace proběhne do konce roku 2022.  

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční v neděli 12. 2. 2023 v Praze na VN 9 od 10 hodin, 

část bodů bude předjednána při M ČR juniorů ve Strakonicích. 

 

 

Informaci zpracovali ze zápisu: S. Židek a K. Oubrecht.  


