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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného ve Vlčnově dne 28. 5. 2022 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil první jednání nově zvoleného P ČKS, poblahopřál ještě 

jednou všem členům k jejich zvolení.  Poukázal na fakt, že velká důvěra klubů 

zavazuje všechny k velmi zodpovědné činnosti (což bylo a je vždy cílem vedení 

svazu) a to ve všech oblastech. 

Období, které je před všemi členy P ČKS, ale i před všemi kluby, nebude 

jednoduché. 

Otázka ekonomiky nás bude provázet dnes a denně, mimo to nově očekávaná 

úprava některých Pravidel ISU, která mohou zásadně ovlivnit nejbližší závodní 

sezóny. 

Kongres ISU, který proběhne od 5. 6. 2022, zvolí pravděpodobně celé nové vedení 

ISU, a i řadu nových předsedů/předsedkyň odborných komisí. 

Proto i naše vedení bude muset velice aktivně reagovat na veškeré změny s cílem, 

aby byly uvedeny v život v co možno nejkratším termínu i u nás.  

 

a/ Dílčí poznatky k možnému zlepšení činnosti jednotlivých komisí a 

sekretariátu svazu 

Předseda uvedl některé body a otázky možného zlepšení činnosti a aktivit 

jednotlivých odborných komisí. 

Současně byla projednána stávající činnost sekretariátu včele s GS svazu. Ten 

informoval o stávajícím rozdělení kompetencí mezi jednotlivými pracovníky 

sekretariátu. 

Byla projednána otázka přístupů do DS svazu s určením konkrétních postupů tak, 

aby nebyly tyto zdvojovány jednotlivými oprávněnými osobami. 

 

 b/ PR a marketing svazu 

Martina Kučerová jednala s předsedou, ještě před volební VH, o pokračování 

smlouvy a podmínkách.  

M. Kučerová by byla přizvána na příští jednání P ČKS k diskusi nad smlouvou do 

dalšího volebního období P ČKS. 

 

 

2. Informace a návrhy složení odborných komisí ČKS 

 

a/ KR bude ve volebním období 2022-2026 pracovat ve složení:  

Mgr. Markéta Horklová - předsedkyně  

JUDr. Jitka Mokrá (SB, školení) 

PhDr. Věra Tauchmanová, M. A., Ph.D. (semináře, školení TP, tance) 

Mgr. Lucie Murycová (sóla a nominace VR, školení) 

Mgr. Lucie Mužíková (nominace TP, školení TP) 
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b/ STK bude ve volebním období 2022-2026 pracovat ve složení:   

Evžen Milčinský, předseda 

Petr Bidař 

Roman Hauzer 

Mgr. Blanka Říhová 

Juraj Sviatko, Dis. 

 

První jednání komise již proběhlo po emailech. První osobní jednání a setkání bude 

v sobotu 18. 6. 2022 v 10,00 na VN9.  

 

Body, které chce STK řešit na svém první jednání: 

- Starty ukrajinských závodníků v českých soutěžích v sezóně 2022/2023 

- Akreditační systém 

- Klubové soutěže a projekt Bruslička 

- Náplně programů na sezónu 2022/2023 

- Úprava pravidel a směrnic na sezónu 2022/2023 

-  Zkvalitnění on-line přenosu  

- Zavedení losování s uvedením času, tak jak je v zahraničí běžné, a to od 

sezóny 2022/2023 na závody ČP/MČR, včetně případného finančního 

rozpočtu, bude-li to třeba. 

 

c/ TMK bude ve volebním období 2022-2026 pracovat ve složení: 

Mgr. Kateřina Kamberská - předsedkyně 

Mgr. Vladimíra Milčinská (oblast vzdělávání) 

Mgr. Gabriela Žilková Hrázská (TP + oblast vzdělávání) 

Lukáš Ovčáček (SD + oblast vzdělávání) 

Mgr. Věra Paulusová (SB + oblast vzdělávání) 

 

První jednání TMK bude 1. 6. 2022. 

 

3. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

 

a/ smlouvy SCM + trenérů Talentových projektů ČKS 

P ČKS vyzývá vedoucího SCM a členy TMK, aby byly připomínky zapracovány do 

smluv od následující krasobruslařské sezóny. 

Řešeno v rámci TMK. 

 

b/ Akreditační systém ČKS 

Po sezóně budou nutné úpravy.  

E. Milčinský připraví návrh kalkulace ke schválení pro P ČKS. 

Bude řešeno v rámci prvního osobního jednání STK v sobotu 18. 6. 2022 v Praze 

VN9, kam je pozván i Pavel Silný. 

 

c/ náplně jízd 

STK žádá členy TMK, aby znovu prošli náplně jednotlivých kategorií ČP i Poháru ČKS. 
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Bude řešeno ve spolupráci TMK a STK. Bude ohlídáno především pro kategorii 

nejmladšího žactva. 

 

d/ Testy výkonnosti 

STK žádá TMK, aby se znovu podívala na současnou podobu TV a navrhla jejich 

úpravy. P ČKS po diskusi souhlasí. 

Bude řešeno na prvním jednání TMK. 

 

e/ Předseda TMK zjistí možnosti zdravotního zařízení, které by zajišťovalo sportovně 

zdravotní prohlídku včetně vyšetření pohybového aparátu pro všechny členy VSC, 

SCM a PRTM.  

Je potřeba zjistit podmínky v Praze, případně jinde, zda by bylo možné udělat 

prohlídky dlouhodobě v jednom zařízení pro všechny projekty ČKS (PRTM, SCM).  

Pokud se podaří, zkusíme zajistit ve spolupráci s VSC. 

 

f/ Prověrky výkonnosti 

TMK projedná možnost úpravy termínu prověrek pro seniorské kategorie s ohledem 

na termíny prvních seniorských soutěží 

P ČKS souhlasí a žádá TMK o stanovení termínu prověrek seniorů s tím, že se 

nepojedou jako juniorské prověrky se systémem, ale pouze formou tréninku 

s předvedením soutěžních jízd. 

P ČKS souhlasí s návrhem K. Kamberské, aby se seniorské prověrky uskutečnily 

při JGP v sobotu 3. 9. večer KP/RT a v neděli 4. 9. 22 VJ/VT (v MFH Vítkovice). 

 

 

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

 

4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Ekonomka 

a/ Ekonomka žádá GS o přidání Office do počítače se serverem Pohoda. 

 

b/ NSA zaslala ČKS předběžnou informaci o přidělených částkách státních 

dotací. Došlo ke snížení celkové částky především v oblasti podpory svazové 

činnosti a mládeže, naopak u reprezentace došlo k mírnému navýšení. 

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Adult soutěž Mariánské Lázně 

P ČKS obdrželo v průběhu jednání emailem dopis od paní Škorničkové s vyjádřením 

k této části zápisu a bude se jím zabývat na příštím jednání P ČKS. 

GS připraví návrh odpovědi, který schválí P ČKS per rollam. 

 

b/ software pro ISU SH 

Předseda TMK předložil rozpočet na nutné úpravy software ISU SH a přechod na 
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nový systém ST Sport service, který P ČKS schvaluje. 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Reprezentace 

i/ Složení reprezentačních týmů 

P ČKS schvaluje návrh K. Kamberské na složení reprezentačních týmů do 

prověrek výkonnosti. 

 

Skupina A: 

Eliška Březinová (finále ME a ZOH); 

SD Jelizaveta Žuková / Martin Bidař (finále ME); 

TP Natálie Taschlerová / Filip Taschler (finále ME, MS a ZOH) 

 

Skupina B:  

Barbora Vránková (finále MSJ); 

Georgii Reshtenko (finále MSJ);  

SD Barbora Kuciánová / Lukáš Vochozka (finále MSJ) 

 

Skupina C:  

Nikola Rychtaříková, Michaela Vrašťáková; 

Matyáš Bělohradský; 

TP Kateřina Mrázková – Daniel Mrázek; 

 

Skupina D:  

Adéla Vallová, Damián Malczyk,  

pro kategorii TP - Denisa Cimlová, Vilém Hlavsa  

 

Skupiny SB A:  

Senioři: Olympia /USK Praha (finále MS) 

Junioři: Harmonie /USK Praha (finále MSJ) 

 

Skupiny SB B:  

Senioři: Team Darlings /VSK Technika Brno 

Junioři: Gemini /Dukla Jihlava - mládež a Kometa /USK Praha 

 

ii/ VSC – GS podal stručné informace o úvazcích a plánované přímé podpoře 

sportovců. 

iii/ Kritéria JGP 

K. Kamberská navrhuje zachovat stávající kritéria, kritéria na šampionáty ISU 

(TES mins.) budou doplněna po publikaci příslušného Communicationu ISU. 

 

iv/ širší nominace Univerziáda 2023 

Ženy: Nikola Rychtaříková 

Muži: Matyáš Bělohradský 
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TP: Natálie Taschlerová / Filip Taschler 

Účast je podmíněna pokračováním / začátkem studia uvedených sportovců na 

VŠ. 

 

v/ možná široká nominace EYOF 2023 (dle věk. kritérií 1. 7. 2006 - 30. 6. 2008) 

děvčata: Karolína Baťková, Lucie Datlová, Noemi Mikešová, Alžběta Ottová, 

Adéla Vallová, Barbora Vránková, Karolína Zrnová 

chlapci: Matěj Klesal, Karel Kostroň, Damián Malczyk, Vojtěch Warisch 

Tato nominace bude upřesňována dle přihlášek sportovců na prověrky 

výkonnosti a mezinárodní soutěže z kalendáře ISU. 

 

b/ Talent 

i/ SCM 

a. plán práce na sezónu 22/23 – kempy, měření, termíny kontrolních tréninků, 

kontrola tréninkových deníků, plány kvartálně + hodnocení 

b. úprava smluv SCM – sankce, účast na fyzickém testování, kempech, 

mezinárodních soutěžích, předkládání tréninkových deníků. 

c. Návrh vedení DP SCM od 1. 7. 2022: 

Hlavní vedoucí + vedoucí DP Praha: je v řešení, vedoucí DP Brno G. Žilková 

Hrázská (DPP), vedoucí DP Ostrava S. Žídek (DPP). 

 

ii/ PRTM 

a. plán práce na sezónu 22/23 – kempy, měření, termíny kontrolních tréninků, 

kontrola tréninkových deníků, plány kvartálně + hodnocení 

b. úprava smluv PRTM – sankce, účast na fyzickém testování, kempech, 

mezinárodních soutěžích, předkládání tréninkových deníků 

c.  vedoucí PRTM – zůstává E. Milčinský 

 

iii/ VT TP 

- 13. – 17. 6. 2022, Buly Aréna Kravaře (vedoucí VT Evžen Milčinský) 

P ČKS souhlasí s tím, aby se kempu na jednodenní konzultace zúčastnil za rozhodčí 

Richard Kosina a za TS Slávka Grinčová nebo Tomáš Kika (dle toho, kdo bude 

k dispozici). Zajistí vedoucí PRTM a GS. 

V úterý 14. 6. přijedou na kontrolu programů TS Tomáš Kika a rozhodčí Richard 

Kosina. Slávka Grinčová tento den nemůže. 

P ČKS ukládá vedoucímu kempu, aby dořešil časový program, rozvrh hodin, 

vedení jednotlivých lekcí a dopracoval rozpočet. 

Žádost o dodatečnou účast: 

Intermediate Novice TP: Alexandra Rousková - Daniel Vondrka, trenérka 

Karolina Procházková 

P ČKS souhlasí. 
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c/ vzdělávání 

 

     i/ Společný seminář Tr. a R 2022 

Bude možné spojit s JGP v Ostravě a proběhne v sobotu 3. 9. 2022. Zároveň by 

proběhl seminář pro členy technického panelu. P ČKS ukládá předsedkyním KR 

a TMK přípravu programu semináře. 

 

ii/ vzdělávání trenérů SB 

Na základě zkušeností z posledních školení tr. III. třídy, lic C, navrhuje 

předsedkyně TMK oddělit vzdělávání SB, pilotně v sezóně 22/23, příprava 

materiálů: Věra Paulusová + Jitka Mokrá. P ČKS souhlasí. 

 

Komise rozhodčích 

a/ seminář ISU Frankfurt 

Přijaty byly: 

J. Mokrá a M. Horklová (seminář int. TC sólo)   

L. Mužíková (zvýšení kvalifikace na ISU TS sóla) 

K. Vokoun Hájková (seminář int. TS tance) 

P. Milčinská a M. Milčinská (DRO) 

J. Mokrá se však z rodinných důvodů musí omluvit. 

 

b/ seminář rozhodčích Gdaňsk 

Přijati byli: 

Sóla a SD: F. Baudyš, L. Murycová, M. Ošmera, Z. Plesníková 

Tance: Z. Plesníková 

 

c/ pomoc projektu Bruslička 

KR i TMK nabízejí pomoc projektu Bruslička se školením rozhodčích i radami pro 

trenéry. 

 

 

4. Kongres ISU 

P ČKS souhlasí s tím, že delegáty ČKS budou S. Židek (předseda svazu), K. Oubrecht 

(GS svazu) a K. Kamberská (předsedkyně TMK). Mimo hlavního cíle (projednávání 

rozsáhlé agendy, volby vedení a komisí ISU atd.) bude snaha v rámci osobních 

setkání s novými členy vedení ISU (především Presidentem a Vicepresidentem pro 

FS) projednat otázky uspořádání MS v Praze v období let 2025-2027 a případně i 

Kongresu ISU v Praze 2026.  

P ČKS projednalo návrhy na podporu kandidátů do funkcí v ISU (President, 

Vicepresident, členové Councilu a technických komisí) a návrhy na úpravy pravidel.  

K části TP a SB byli GS přizváni i členové odborných komisí ČKS pro tyto kategorie, 

kteří zpracovali případné připomínky. 

Ekonomika cesty: bohužel proti roku 2020 došlo ke zvýšení ceny letenek i pokojů 

téměř dvojnásobně. Budou samozřejmě využity původní vouchery, ale i tak se 

pravděpodobně nevyhneme doplatkům. 
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5. Různé 

 

  a/ Uvolnění Slovensko 

P ČKS souhlasí s vydáním „release letter“ pro Annu Skřivánkovou, o který 

požádal Slovenský svaz pro kategorii tanců. Dopis bude zaslán GS ihned poté, co 

svaz obdrží potvrzení z klubu USK Praha, že má sportovkyně s klubem vše 

administrativně a finančně vyřízeno.  

 

b/ SD Federica Simioli / Alessandro Zarbo 

P ČKS souhlasí se žádostí Italskému svazu o vydání „release letter“ pro tuto 

sportovní dvojici, která má zájem reprezentovat ČR. Alessandro má české 

občanství. Pár by mohl reprezentovat ČR od října 2022. 

 

c/ TP Denisa Cimlová / Panagiotis Polizoakis 

P ČKS obdrželo od zodpovědné trenérky Barbary Fusar Poli informaci, že Denisa 

Cimlová, po nutném ukončení spolupráce s Vilémem Hlavsou ze zdravotních 

důvodů partnera, měla taneční try out s bývalým reprezentantem Německa v TP 

a olympionikem Panagiotisem Polizoakisem, který reprezentaci Německa 

ukončil před 4 lety. Pár by se měl přijet předvést na taneční kemp ČKS 

v Kravařích, reprezentovat ČR by mohl ihned po vyřízení souhlasu ze strany 

Německého svazu a vystaveni Cl.Certificate ISU. Proto P ČKS souhlasí se žádostí 

Německému svazu o vydání „release letter“ pro „Jotiho“ Polizoakise, který má 

české občanství a český pas. 

 

d/ Seminář NSA a ADV 

Za ČKS se zúčastnil GS. Celá řízení přejdou ze svazů na nezávislý Národní 

rozhodčí soud pro sport. Bude nutná úprava pravidel a Stanov spolků (ČKS se 

nejspíše netýká, má již vše naštěstí v pravidlech obecně zaneseno). Je nutné 

ustavit styčného důstojníka svazu (P ČKS o toto žádá GS). Nutno dodávat a 

aktualizovat seznam reprezentantů, seznam akcí, ukončení kariéry sportovců 

atp. Odběry se překlopí na mimosoutěžní (nyní 25/75 pro soutěže, bude 

postupně opačně). Svaz bude muset dokládat seznam školení, včetně seznamu 

účastníků – proto P ČKS rozhodlo, že se i pro letošní prověrky výkonnosti zajistí 

školení ze strany ADV. 

 

 

Příští jednání se uskuteční v Praze v sobotu 25. června 2022 od 10 hodin. 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


