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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze dne 7. 3. 2022 

 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně informoval o důležitých 

aspektech činnosti mezi zasedáními: 

 

a/ agrese Ruska na Ukrajině 

Český krasobruslařský svaz odsuzuje vojenskou agresi Ruska na Ukrajině. 

Pro nás všechny bylo šokující, že těsně po ukončení XXIV. Zimních olympijských 

her v Pekingu, kde se sám prezident V. Putin zúčastnil na zahájení a vyslechl si 

slova a výzvy k míru, přátelství mezi národy, byla doslova na jeho rozkaz 

napadnutá svobodná země Ukrajina. Jako vedoucí týmu na ZOH jsem několikrát 

hovořil s ukrajinskými trenéry a vedoucím výpravy. Hovořili o velice složité 

situaci na Ukrajině, ale nikdo nepřipouštěl, že by mělo dojít k samotné válečné 

invazi. Předsednictvo ČKS na svém mimořádném zasedání 2. 3. 2022 

jednoznačně odsoudilo vojenskou agresi Ruska na Ukrajině. Plně podporuje 

hrdinný ukrajinský lid i sportovce s vírou, že se najde brzy mírové řešení, aby se 

dále nezabíjeli nevinní lidé včetně malých dětí. Uvědomujeme si, že situace je 

velmi složitá a řešení nebude jednoduché. Jsme rádi, že naše vláda hledá řešení 

pomoci samotné Ukrajině. P ČKS hledá své možnosti vyjádření solidarity. 

Český krasobruslařský svaz také patřil mezi několik členských federací, které 

jednoznačně vyzvaly ISU k vyjádření solidarity se sportovci Ukrajiny a k zákazu 

účasti sportovců Ruska a Běloruska na soutěžích ISU. ČKS vyjadřuje podporu ISU 

v rychlosti, s jakou o těchto sankcích rozhodla. 

 

V této souvislost se také P ČKS distancovalo od nešťastného “lajku” Jelizavety 

Žukové na Instagramu Jevgenije Pljuščenka, který zde vyjádřil důvěru prezidentu 

Putinovi a kritizoval vyloučení ruských sportovců z vrcholných akcí ISU. 

Předsednictvo svazu upozornilo Jelizavetu na nevhodnost jejího chování a 

vyzvalo  českou reprezentantku k vyjádření se k článku v deníku Blesk.  

Jelizaveta Žuková se za své pochybení svazu omluvila a předložila svazu 

vysvětlení, které také publikovala na svých sociálních sítích: “Chtěla bych věci 

uvézt na pravou míru. Jsem absolutně proti jakémukoliv válečnému konfliktu. 

Nejsem zastáncem názorů ruského prezidenta. 'Like', který jsem dala příspěvku J. 

Pljuščenka, jsem dala z mladické nerozvážnosti. Špatně jsem přečetla a pochopila 

význam příspěvku. Chtěla bych se upřímně omluvit všem, kterých se mé chování na 

sociálních sítích dotklo.” 

  

Předsednictvo Českého krasobruslařského svazu vyjádření Jelizavety Žukové 

projednalo a v daný moment jej považuje za dostatečné. 
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P ČKS se k záležitosti agrese Ruska na Ukrajině, pochybení Jelizavety Žukové i 

rozhodnutím a doporučením ze strany sportovních autorit (NSA, MOV, ISU) sešlo 

na mimořádném on-line jednání ve středu 2. 3. 2022. Části jednání byli přítomni 

i Martina Kučerová z SPR media za PR svazu a JUDr. Jirousek, právní zástupce 

svazu, kteří velmi pomohli s formulacemi závěrů z jednání. V rámci jednání 

navrhla K. Tykalová, aby se za ČR neúčastnili mezinárodních soutěží žádní 

sportovci s ruskými pasy, a to po dobu trvání „putinovských“ represí na území 

Ukrajiny. P ČKS záležitost projednalo v diskusi a odložilo definitivní rozhodnutí 

na řádné jednání 7. 3. s tím, že T. Verner povede diskuse i v rámci Victoria VSC a 

s předsedou NSA F. Neusserem.  

Uvedené stanovisko by mělo vliv na nominace na všechny následující 

šampionáty ISU v krasobruslení i synchronizovaném bruslení. 

 

Na dnešním jednání se P ČKS k diskusi vrátilo, a po zvážení všech pro a proti 

rozhodlo, že bude akceptovat pravidla, která stanovilo MOV a ISU a která 

akceptuje i NSA, a zákaz účasti se týká pouze sportovců a funkcionářů, kteří 

přímo reprezentují Rusko a Bělorusko.   

K. Tykalová trvá na svém názoru, který vyslovila při on-line jednání, a tedy, aby 

se po dobu rusko-ukrajinského konfliktu pozastavila reprezentační činnost za 

Českou republiku ruským a běloruským závodníkům, kteří mohou Českou 

republiku reprezentovat jen na základě ISU Clearance Certifikátu, a to z 

politických a morálních důvodů. 

  

Až do odvolání svaz nebude pořádat společná soustředění ve spolupráci 

s ruskými trenéry. 

 

Na základě tohoto rozhodnutí P ČKS schvaluje konečné nominace na 

šampionáty ISU: 

 

Mistrovství světa v krasobruslení, 21. - 27. 3., Montpellier (FRA) 

Ženy: Eliška Březinová (náhr. Nikola Rychtaříková) 

Muži: náhradník za M. Březinu nebyl nominován, prioritou je MSJ 

Sportovní dvojice: Jelizaveta Žuková / Martin Bidař 

Taneční páry: Natálie Taschlerová / Filip Taschler 

 

Vedoucí výpravy: Stanislav Židek 

Trenéři: Jozef Sabovčík, Petr Bidař, Matteo Zanni 

Fyzio: Jitka Filová (VSC – bude hradit většinu jejich nákladů, vč. odměny) 

Media Officer: Pavla Hajpišlová. 

 

 

Mistrovství světa juniorů v krasobruslení, 14. - 17. 4., Tallinn (EST)  

– přesunuto ze Sofie (BUL) 

Juniorky: Barbora Vránková (náhr. Michaela Vrašťáková) 

Muži: Georgii Reshtenko 
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Sportovní dvojice: Barbora Kuciánová / Lukáš Vochozka 

Taneční páry: Denisa Cimlová / Vilém Hlavsa (náhr. Kateřina Mrázková / Daniel 

Mrázek) 

 

Vedoucí výpravy: František Baudyš 

Trenéři: Michal Matloch, Petr Bidař, Barbara Fusar Poli, (trenér B. Vránkové bude 

doplněn, Barbora po Ruské invazi na Ukrajinu uprchla z Moskvy a nyní se 

připravuje nově v Italském středisku YGA v Egně, o trenérském zabezpečení 

bude diskutováno v rámci týmu s ohledem na nominace sportovců z ostatních 

federací ISU na MSJ, také členů tohoto střediska) 

Rozhodčí: Vzhledem ke kolizi s MS SB se omluvila M. Horklová, ze stejného 

důvodu nemůže ani J. Mokrá. M. Mišurec souhlasil s přesunem do kategorie 

mužů (byl a zůstane náhradníkem pro TP) a jako náhradnice bude v kategorii 

mužů S. Šmídová. 

 

Dle výsledků kvalifikační soutěže skupin SB Mozart Cup a zároveň se splněním 

podmínky účasti na M ČR SB 2022 v Pardubicích P ČKS schvaluje nominaci 

skupin SB na šampionáty ISU SB: 

Juniorky, 17. – 19. 3. 2022, Innsbruck (AUT): Harmonie (USK Praha) 

Seniorky, 7. - 9. 4. 2022, Hamilton (CAN): Olympia (USK Praha) 

 

V souvislosti s jejich nominací P ČKS schvaluje i přidělení částek do 

reprezentačních smluv skupin a ukládá GS přípravu smluv a jejich odeslání 

k podpisům klubu s platností čerpání ode dne ukončení Mozart Cupu.  

 

b/ změny na sekretariátu ČKS a výběrové řízení 

Druhé kolo výběrové řízení proběhlo osobními pohovory s vybranými 

kandidátkami. Za ČKS se ve výběrové komisy kromě GS zúčastnili 

místopředseda E. Milčinský a ekonomka K. Tykalová. Na pohovory nakonec 

dorazilo 6 kandidátek. Po ukončení všech rozhovorů je přítomní zástupci ČKS 

rozdělili do tří skupin. Třetí kolo, projednání možné nabídky spolupráce, provedl 

na základě dohody výběrové komise GS s dvěma kandidátkami z první skupiny, 

které nejvíce odpovídaly požadavkům řízení. Bohužel, již v průběhu pohovorů se 

ukázalo, že finanční představy žadatelů (v tomto případě žadatelek) o práci 

v žádném případě neodpovídají doporučením, které pro P ČKS již dříve 

připravila RK. Odměnová hladina v ČR je na mnohem vyšší úrovni a v Praze je 

situace samozřejmě ještě horší. I z toho důvodu se jedna z kandidátek ze třetího 

kola nakonec rozhodla využít jinou nabídku, ale druhá kandidátka Eva 

Schnappelová, podmínky ČKS, které si odsouhlasili členové výběrové komise, 

přijala. Může ale bohužel nastoupit, vzhledem k výpovědní lhůtě v současném 

zaměstnání, až od 1. 5. 2022. Do té doby by snad mohla drobně vypomoci a 

zaučit se na Dohodu o PP. Byl s ní dohodnut nástup na poloviční úvazek (20 

hodin týdně), od 1. 9. 2022 by došlo ke zvýšení úvazku na 0,6 zařazením agendy 

SCM do jejich činností. Všechny kandidátky také jednoznačně požadovaly 5 
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týdnů dovolené. I proto je nutné srovnat i dovolenou ve smlouvách ostatních 

zaměstnanců ČKS, a to od 1. 5. 2022. 

 

P ČKS s návrhy a postupem výběrové komise souhlasí. 

 

 

c/ Účast reprezentantů na ME a ZOH 2022 

Mistrovství Evropy v Tallinu bylo dobrou a zásadní generálkou před 24. ZOH v 

Pekingu. Výsledky byly ve všech kategoriích odpovídající reprezentační úrovni v 

rámci ČKS. Přes zaváhání v KP je nutno ocenit vystoupení ve VJ Michala Březiny 

(5. místo), kde pro příští rok získal svým 10. místem opět 2 místa v kategorii 

mužů. Obě párové kategorie se umístily těsně za desítkou, Eliška Březinová nyní 

vždy zaboduje lépe v KP, přesto pravidelně navyšuje své bodové limity. 

Jednoznačně je nutné vyzvednout historický úspěch našich reprezentantů, když 

se svými výsledky zařadili mezi nejlepších 10 týmů, které mohly v rámci soutěže 

týmů startovat na zimních olympijských hrách. Jejich výkony v KP zajistily 

celkové 8. místo, byť zatím nebyly v týmové soutěži olympijské medaile rozdány 

z důvodu potvrzeného dopingu u jedné členky vítězného ruského týmu. 

Udržet svou výkonnost závodníků vzhledem k dlouhému plánu soutěží (4. – 19. 

2. 2022) nebylo jednoduché. I tak se ukázali ve výborném světle v tanečních 

párech sourozenci Taschlerovi (celkově 16. místo), v kategorii žen Eliška 

Březinová zejména v perfektním KP (12. místo, celkově 20. místo). Bylo nám líto 

zaváhání M. Březiny, který se nedostal z KP do finále volných jízd. Mj. zranění 

Jelizavety Žukové na posledním tréninku v sále mohlo být i příčinou chyb obou 

partnerů v KP sportovních dvojic, a tak pár J. Žuková-M.Bidař se rovněž nedostal 

do VJ. Bodové rozdíly byly opravdu minimální, ale takový je sport. Přesto tým 

jako celek zanechal dobrý dojem a věříme, že svou výkonnost reprezentanti 

potvrdí na blížícím se MS. 

Předseda také ocenil přítomnost a hlavně práci fyzioterapeuta Williama Chrise 

Phillipse, který se členům výpravy věnoval od brzkého rána do pozdního večera. 

I proto navrhl, aby byla tato jeho práce v rámci ZOH odměněna. P ČKS souhlasí. 

 

d/ Ukončení sportovní kariéry Michala Březiny  

Přestože se vystoupení Michalovi na ZOH nevyvedlo dle jeho představ, kdy v 

tréninku projížděl jízdy výborně i se 4S, je nutno opravdu vyzvednout jeho 

přístup. Určitě může být vzorem další generaci zejména závodníků v kategorii 

mužů.  

Ne zcela náhodou jej všichni sportovci zvolili jedním z vlajkonošů české výpravy 

olympioniků. Michalovi Březinovi opravdu upřímně děkujeme za dlouholetou 

reprezentaci i za to, že souhlasil s prodloužením své aktivní kariéry sportovce. 

Výčet medailí a výsledků není nutno prezentovat. Určitě se s Michalem budou 

potkávat další generace trenérů, neboť již dnes se podílí na přípravě sportovců, 

kteří vystupují na světovém kolbišti. Věříme, že své zkušenosti využije v roli 

trenéra i v rámci další spolupráce s naším svazem. 

Michal Březina se také snaží pomoci ve vybavení týmu ČR. 
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P ČKS ukládá GS ukončení smlouvy s trenérem Rafaelem Arutyunyanem a 

následně i ukončení smlouvy s M. Březinou po vypořádání všech závazků ze 

strany ČKS (ledy, trenéři, cestovné apod.) 

 

e/ Výcvikové tábory SCM a PRTM v květnu a červnu 

Termín společného soustředění pro sportovce SCM a PRTM a vybrané sportovce 

VSC 2. - 7. 5. 2022 v Ostravě zůstává v platnosti. 

 

Soustředění pro PRTM sólových kategorií a pro taneční páry (hlavní trenéři M. 

Zanni a B. Fusar Poli) se uskuteční 13. - 17. června v Kravařích. Na soustředění 

pro taneční páry budou, kromě členů VSC, SCM a PRTM, pozvány i další vybrané 

juniorské a žákovské páry jako samoplátci (dle ekonomické směrnice), jejich 

výběr navrhne členka TMK pro kategorii TP G. Hrázská Žilková. 

 

V návaznosti na nově vzniklou tragickou situaci na Ukrajině hledá předsednictvo 

svazu zásadní řešení zejména v obsazení těchto plánovaných VT vedoucími 

trenéry.  

 

Soustředění pro sportovní dvojice budou řešena individuálně ve spolupráci s O. 

Hotárkem a F. Bianconi v italském tréninkovém centru IceLab v Bergamu se 

zodpovědným trenérem P. Bidařem. 

 

Zároveň předseda seznámil P ČKS s návrhem SKRZ, aby se jeho přední sportovci 

mohli zúčastnit výcvikových táborů ČKS s podílem SKRZ na úhradě nákladů. 

 

P ČKS se spoluprací souhlasí. 

 

P ČKS stanovuje vedoucími kempů:  

v Ostravě S. Židek,  

v Kravařích E. Milčinský  

a ukládá vedoucím přípravu rozpočtů. T: 15. 4. 2022. 

 

 f/ PR a marketing svazu 

i/ Alpine Pro 

Předseda a GS se v pátek 4. 3. setkali s J. Mazánkem nad nabídkou vybavení 

českých týmů od Alpine Pro, která obsahuje pro ČKS velmi příznivé ceny.  

Je nutné stanovit nejpozději do konce března poptávané objemy jednotlivých 

výrobků, dle rozdělení sportovců do skupin (A – účastníci ME, MSJ a MS; B – 

účastníci JGP a případně další Top členové SCM/VSC; C – členové PRTM a zbylí 

členové SCM; D – členky skupin SB).  

Zároveň bude třeba ještě jedna návštěva vzorkovny Alpine Pro a domluva, kdy a 

kde přesně by si sportovci vyzkoušeli velikosti. 

P ČKS s postupem souhlasí a ukládá jednatelům s.r.o. a GS vše dotáhnout ke 

zdárnému konci, jednání na Alpine Pro je předběžně naplánováno na pondělí 
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28. 3. 2022. Objem spolupráce bude schválen na základě konkretizace 

předložené nabídky. 

 

J. Mazánek na tomto jednání také seznámil předsedu a GS s tím, že se trh 

sportovního sponzorinku nevyvíjí příliš dobře, s ohledem na situaci na Ukrajině 

a také s ohledem na rekordní tempa růstu inflace, které firmy nutí šetřit 

především na marketingových výdajích. Přesto se J. Mazánek pokusí zajistit 

alespoň nějaké partnerství pro soutěže JGP v Ostravě, především z okruhu 

regionálních firem v MSK.  

 

ii/ e-shop 

P ČKS souhlasí s rozšířením eshopu na 100 produktů. 

Jednatelé s.r.o. projednali návrhy K. Tykalové a P. Hajpišlové na konkrétní 

položky, o které se rozšíří e-shop k 7. 3. 2022 o produkty od paní Brabcové a 

tašky ČKS, včetně návrhu cen. Projednali také možnosti změny dopravní 

společnosti nebo začlenění druhé společnosti, ale došli k závěru, že by to nebylo 

ekonomické rozhodnutí. 

 

P ČKS s návrhy a postupem K. Tykalové souhlasí. 

 

g/ Jednání s NSA 

Předseda a GS se dnes vpodvečer zúčastní jednání s předsedou NSA F. 

Neusserem. 

 

h/ JGP Czech Skate Ostrava 

Předseda seznámil P ČKS s jednáními o podpoře města a Moravskoslezského 

kraje, která vyústila v příslib finanční podpory.  

Předseda dále informoval P ČKS o dalších přípravách soutěže. 

 

P ČKS ustavuje S. Židka předsedou OV a ukládá mu, aby do příštího jednání 

připravil návrh rozpočtu akce i návrh členů OV, včetně jejich odměn, aby bylo 

možné včas připravit a v čase rozložit tyto odměny dle pravidel NSA a daňových 

zákonů. 

  

 

2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

 

a/ČP SB Jihlavský ježek 

Pořadatelé soutěže nepožádali o přidělení IČZ, neposlali STK rozpis ke schválení. 

Přihlášky řešili přes vlastní web, vůbec nebyla soutěž zařazena v registračním 

systému ČKS. Teprve v den konání dnešního jednání P ČKS poslala Jihlava rozpis ke 

schválení a přidělení čísla pohárové soutěže. 

Komise STK se dohodla na zachování pohárové soutěže a rozpis i s číslem byl 

dopoledne na webové stránky vložen. 

Členové STK se tak dohodli, protože nechtějí trestat závodící děti za to, že pořadatelé 
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nedodrželi OSPS a neposlali rozpis včas ke schválení a přidělení IČZ. Komise STK si 

uvědomuje složitost organizace takovýchto závodů v dnešní covidové době. Je to po 

dlouhé pauze jediný závod SB. 

Komise STK navrhuje potrestání klubu HC Dukla Jihlava mládež za nedodržení OSPS.   

Předsednictvo ČKS, s výjimkou ekonomky, s návrhem STK souhlasí s tím, že o výši a 

způsobu postihu bude rozhodnuto na příštím jednání P ČKS. 

 

STK navrhuje pokutu ve výši 20% z dotace, která se bude přidělovat na ledovou 

plochu v roce 2022. 

P ČKS, poměrem hlasů 3 pro, 1 proti a 1 se zdržel, návrh schvaluje. 

 

b/ smlouvy SCM + trenérů Talentových projektů ČKS 

TMK po diskusi s vedoucími DP SCM předložila připomínky a návrhy k těmto 

smlouvám. 

P ČKS rozhodlo o jednotlivých bodech, doporučilo některé úpravy a ukládá TMK, aby 

na příštím jednání předložila konečnou úpravu výše zmíněných smluv. 

 

Ekonomka žádá předložení aktualizovaných podkladů pro přípravu či úpravu 

smluv s trenéry o zabezpečení tréninkového procesu. 

T: do konce března 

 

c/ úkoly pro vedoucího TMK a vedoucího SCM 

• P. Starec společně s T. Vernerem připraví doplňující kritéria, která budou 

navazovat a doplňovat stávající výkonnostní kritéria SCM.  

• Plán tréninkových kempů a kontrolních tréninkových dní bude pro období duben 

- srpen stanoven nejpozději do 28. 2. 2022 (přípravou je pověřen P. Starec a T. 

Verner s ohledem na vyjádření celé TMK). Plán bude zahrnovat počet a zaměření 

jednotlivých akcí. 

• P. Starec a T. Verner navrhnou TMK harmonogram odevzdávání tréninkových 

plánů sportovců SCM (odevzdává zodpovědný trenér) a také termíny odevzdání 

vyhodnocení. P. Starec a T. Verner předloží TMK návrh jednotného mustru pro 

vyhodnocení sportovců, které bude sledovat jasně definovaná kritéria. Plány i 

vyhodnocení se budou zasílat na emailovou adresu ČKS 

sekretariat@czechskating.org , Sekr. ČKS kompletní materiály přepošle vedoucímu 

SCM a předsedovi TMK jako podklady pro kontrolní činnost, případně jako podklady 

pro rozhodnutí o možném navýšení koeficientu, či případném vyřazení z programu 

SCM. 

• P. Starec a T. Verner navrhují zahrnout trenéry, kteří jsou zapojení do 

vzdělávacích programů ČKS (zatím licence B a licence A) do společných tréninkových 

kempů ČKS.  

• P. Starec a T. Verner navrhují finančně zvýhodnit taneční páry, případně 

sportovní dvojice, které se mnohdy kvůli plné obsazenosti společných hodin SCM 

závodníky sólových kategorií, nemohou těchto hodin účastnit. 

 

mailto:sekretariat@czechskating.org
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P ČKS s výše uvedenými návrhy souhlasí a ukládá předsedovi TMK a vedoucímu SCM 

jejich splnění do termínu příštího jednání P ČKS. 

 

Úkoly jsou průběžně plněny, návrh osnovy vyhodnocení zašle T. Verner na 

sekretariát. 

Do společných tréninků na kempech ČKS budou osloveni jako vedoucí 

jednotlivých tréninkových jednotek i přítomní trenéři licence A a B. 

Podpora tanečních párů a sportovních dvojic bude probrána v rámci TMK, návrh 

je, aby se v Praze přikoupila každý týden 1 hodina ledu SCM právě pro tyto 

kategorie. 

 

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

 

 

3. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Sportovně technická komise 

 

a/ ISU SH 

P ČKS souhlasí se zapůjčením Hardware ISU SH, včetně obsluhy: 

- ODM v Královehradeckém kraji 2023 

- pro Adult závody Ice Linden Adult Cup, 14- 17. 4. 2022, Mariánské Lázně 

Za obvyklých podmínek: půjčovné + úhrada nákladů na obsluhu ISU SH, včetně 

cestovného, dle ekonomických směrnic ČKS. 

Objednávky a fakturace dořeší předseda STK a A. Rybářovou.  

 

Úprava a změna ISU SH od příští sezóny. Zrušení systému Calc a přechod na 

systém Figure Skating Manager „FSM“ nutné úpravy náplní žákovských kategorii 

od příští sezóny. Nebude možné kombinování sad pro závody Českého poháru a 

Poháru ČKS. Je nutné stanovit pevný kalendář, kde nelze soutěže měnit (týká se 

především soutěží SB). 

 

b/ Akreditační systém ČKS 

Po sezóně budou nutné úpravy. 

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

 

c/ úpravy OSPS 

Členové P ČKS schválili po posledním zasedání per rollam konečné znění 

dokumentu, který je publikován na webu. 

Předseda KR, F. Baudyš, má k praktickému provádění předpisů z OSPS 

připomínku, že v případně jednodenních soutěží, ve kterých v sobotu ukončuje 

organizátor program pozdě večer, někdy až ve 22 hodin, by měl pořadatel 

zajistit pro činovníky po dohodě ubytování do neděle. Asi by v OSPS mělo být 

zdůrazněno, že povolení soutěží do 22 hodin v sobotu se týká soutěží, ve 

kterých je činovníkům zajištěno i ubytování do neděle. Zároveň předseda KR 
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žádá STK o důkladnou kontrolu časových rozpisů soutěží, aby k těmto 

nepříjemným situacím nedocházelo. 

 

d/ M ČR 2023 

P ČKS stanovuje termíny mistrovských soutěží sezóny 2022/23: 

Junioři: 3. a 4. 2. 2023 

SB: 25. nebo 26. 2. 2023 

Žactvo: 4. a 5. 3. 2023 

a ukládá STK vypsání výběrových řízení na pořadatele. 

 

e/Přestupy 

Zamítnutí žádosti o mimořádný přestup - sestry Pánkovy z HC Rakovník do KK 

Nejdek. Nebyl uveden důvod, který by k mimořádnému přestupu opravňoval. 

 

P ČKS souhlasí. 

 

f/ náplně jízd 

STK žádá členy TMK, aby znovu prošli náplně jednotlivých kategorií ČP i Poháru 

ČKS. 

 

g/ Testy výkonnosti 

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

úpravy. 

P ČKS po diskusi souhlasí. 

 

Komisaři pro TV: 

 

26. 3. 2022, ÚKK Ústí nad Labem 

K. Kamberská, P. Římalová, M. Procházková, (náhr. M. L. Hanzlíková) 

 

2. 4. 2022, TJ Stadion Brno 

G. Žilková Hrázská, V. Milčinská, M. Matloch (náhr. K. Tykalová) 

 

i/ Vyhodnocení sezóny 2021/2022 

STK navrhuje opět uspořádat společnou schůzi. 

KR navrhuje, aby se schůzka uskutečnila až po VH 2022. 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Reprezentace 

i/ příprava před MSJ 

Vzhledem k posunu MS juniorů o měsíc na termín 13. – 17. 4. a přesun ze Sofie 

do Tallinnu, vyvstává problém se zajištěním tréninkových možností juniorských 

sportovců. 
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ii/ semináře ISU 

ČKS přihlásilo, na základě požadavků zaslaných kluby, resp. trenéry, na 

semináře ISU tyto TP a členky SB: 

 

ISU seminář Oberstdorf – TP 

Junioři: 

- Andrea Pšurná/ Jáchym Novák s trenérem Matějem Novákem 

- Natálie Blaasová/ Filip Blaas s trenérkou Karolinou Procházkovou 

 

Novice: 

- Melissa Cachová/ David Brom s trenérem Matějem Novákem 

- Klaudie Koudelková/ Lukáš Toman s trenérkou Barborou Prokopovou 

(Heroldovou) 

- Kristýna Kurcová/ Aleksandr Tokarev s trenérkou Lucií Kadlčákovou 

 

 

ISU seminář Vierumäki – SB 

- Kometa (Kitty Nedvědová, Kateřina Janovská, Nicole Luxová, Anika Rabová), 

trenérky Dina Fuchsová, Jana Ficová 

 

Všechny přihlášky ČKS byly potvrzeny. 

 

iii/ senioři 

Ellen Slavíčková – vyjádřila zájem o přerušení, případně ukončení sportovní 

činnosti na vrcholové úrovni (předseda TMK si vyžádá písemné doložení 

vyjádření zákonným zástupcem) 

 

Jiří Bělohradský – P ČKS ukládá GS, aby sportovce kontaktoval ve věci 

případného ukončení jeho RS 

 

Nikola Rychtaříková je navržena pro přijetí do talent týmu VICTORIA VSC 

z důvodu splnění kritérií pro start na MS a studia na VŠ (Vysoká škola 

ekonomická v Pardubicích), sportovkyně nemá nárok na přímou finanční 

podporu, kromě možného stipendia, které je limitováno výkonností 

sportovkyně jak ve sportu, tak ve škole 

P ČKS s návrhem souhlasí. 

 

TMK při svém dalším zasedání 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 s ISU SH, ale pouze formou tréninku 

s předvedením soutěžních jízd. 
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iv/ taneční páry 

TP Cimlová/Hlavsa jsou navrženi pro přijetí do VICTORIA VSC na základě své 

sportovní výkonnosti s mimořádným zařazením od 1. 5. 2022, bude-li to 

možné, jinak 1. 7. 2022. VICTORIA VSC může poskytnout svým kmenovým 

sportovcům možnost výkonnostního stipendia (Vilém Hlavsa je studentem VŠ, 

bez nároku na stipendium z důvodu omezeného počtu stipendistů na jeho 

škole, v případě členství ve VICTORIA VSC je možné Viléma do seznamu 

stipendistů doplnit). Stipendium je podmíněné členstvím ve VICTORIA VSC a 

sportovní výkonností.  

P ČKS souhlasí. 

 

Trenéři i členové TP sourozenci Taschlerovi, sourozenci Mrázkovi a Cimlová / 

Hlavsa zaslali své sezónní rozpočty pro zajištění přípravy v zahraniční. 

GS se sešel s vedoucím sekce krasobruslení Victoria VSC Tomášem Vernerem a 

projednali, které náklady je schopno uhradit VSC a které by případně mohl 

uhradit svaz, až bude znát podporu NSA pro rok 2022. 

Zároveň s tím projednali i podporu dalších členů reprezentace ze strany VSC. 

VSC čeká na schválení rozpočtu ČR a následně by se VSC postaralo o část 

strukturálních nákladů těchto tří TP (zahrnuje trenérské zabezpečení, případně 

pronájmy sportovišť. 

 

 

b/ Talent 

i/SCM, PRTM – seznamy, kritéria 

GS žádá členy P ČKS o kontrolu dokumentu se seznamy členů VSC a Talentových 

projektů ČKS, včetně kritérií pro všechny kategorie.  

P ČKS v této souvislosti žádá vedoucího PRTM o návrhy změn v PRTM k 1. 4. 

2022, na základě právě ukončené sezóny po poslední soutěži, tedy M ČR žactva. 

Dále P ČKS žádá vedoucího SCM o případné návrhy změn v SCM také k 1. 4. 

2022. V obou případech tak, aby bylo možné příslušné návrhy projednat per 

rollam před 1. 4. a na jarní kempy ČKS již pozvat i všechny nově zařazené 

sportovce, nebo naopak nezvat již vyřazené sportovce. 

 

Zákonní zástupci Nely Šnebergerové s díky odmítli dopisem 25. 1. 2022 zařazení 

Nely do PRTM s podmínkou přechodu do juniorské kategorie od 22/23, protože 

sportovkyně chce nejspíše i v příští sezóně pokračovat v žákovské kategorii. 

 

P ČKS ještě doplňuje, že tiskovou chybou nebyly od 1. 1. 2022 přeřazeny do 

PRTM následující sportovkyně z projektu PPRTM: 

1. Horčičková Jana  KK Pardubice  O. Petrementová* 

2. Hrdličková Kateřina  SKK Sparta Praha  K.Kamberská 

3. Křivová Viktorie  BK Příbram   H.Křivová, J.Sviatko 

4. Taubeová Veronika  BK Ostrava   L.Ovčáček 

 

 



                                                              P ČKS 7. 3. 2022 
 

12 

 

K 1. 4. bude ukončena činnost PPRTM.  

Předseda TMK se pokusí písemně vyhodnotit a zrušit Projekt Rafael, aby k 31. 3. 

mohl být také ukončen. 

 

TMK navrhuje: 

SCM kritéria pro SD žactvo a TP intermediate novice budou vyřazena ze 

seznamu SCM, využití kritérií bude konzultováno s vedoucím PRTM E. 

Milčinským, pro případné zařazení do PRTM, nebo skupiny kandidáti PRTM. 

Pomocná kritéria SCM budou doplněna o min. 2 mezinárodní starty v sezóně  

pro všechny členy (v rámci mezinárodních startů není nutné plnit kritéria 

zařazení, ale na splnění kritérií v rámci mezinárodní soutěže bude pohlíženo 

s větší důležitostí). 

 

TMK navrhuje úpravu termínů zařazování do rozvojových projektů ČKS: PRTM 

1.1. a 1.4. příslušného kalendářního roku, SCM 1.1., 1.4. a 1.9. příslušného 

kalendářního roku. 

TMK navrhuje navýšení koeficientu finanční podpory závodníkům PRTM pokud 

budou plnit limity SCM. 

 

Při M ČR juniorů v Č.Těšíně došlo k předvedení nově sestaveného TP Andrea 

Pšurná / Jáchym Novák. Zápis z předvedení připravil i s doporučením komise 

Richard Kosina, člen KR a ISU rozhodčí tanců. Na základě doporučení komise 

navrhuje předseda TMK zařazení Andrey Pšurné jako sparingpartnerky Jáchyma 

Nováka v SCM, DP Praha od 1. 3. 2022. Andrea nebude hradit náklady za 

případné společné tréninky SCM, v případě účasti na kempech SCM bude hradit 

náklady stejně, jako hradí kandidáti PRTM.    

 

TMK navrhuje místo jednoho kontrolního dne zavést jeden povinný závod pro 

všechny členy SCM a PRTM v rámci Českého poháru.  

Dle minulé zkušenosti vedoucího PRTM je toto kontraproduktivní a členům 

PRTM to spíše ubližovalo. 

 

P ČKS s návrhy TMK souhlasí, kromě kontrolní soutěže, která bude projednána 

na plánovaném setkání tří komisí. 

 

TMK navrhuje: Nejmladší věková kategorie pro přijetí do PRTM bude podmíněna 

splněním testu odpovídající věku závodníka na zelenou, zároveň bude návrh na 

přijetí doložen krátkou zprávou o důvodech přijetí od vybraných členů TMK, 

případně rozhodčích, kteří rozhodují zmíněnou kategorii – o konečném zařazení 

členů rozhoduje stále TMK na návrh vedoucího PRTM. 

 

P ČKS rozhodlo, že zachová kritéria, jak byla před sezónou navržena vedoucím 

PRTM, tedy bez zprávy člena TMK. 
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Vedoucí DP Praha navrhuje úpravu společných tréninků SCM v dubnu 

s důrazem na přesun tréninkových jednotek tak, aby sloužily jako rozbruslení 

před talentovými kempy. 

Ekonomka se v této souvislosti ptá na způsob financování tréninků DP SCM 

v období březen – červen 22. 

 

T. Verner se domluví s vedoucími DP SCM na upřesnění a P ČKS probere per 

rollam. S postupem DP Praha vyslovuje P ČKS souhlas. 

 

TMK míní, že finanční dotace na 1.Q 2022 by měla být přidělena i členům PRTM, 

kteří plní kritéria SCM, ale ještě neplní věkovou hranici do juniorské kategorie 

(závodí prvním rokem v kategorii žactva). 

P ČKS chtělo sportovce, členy PRTM, motivovat k přechodu do juniorské 

kategorie. 

 

P ČKS obdrželo písemné vyjádření pověřeného zástupce matky T. 

Reichmacherové ve věci ukončení jejího členství v SCM. Celá záležitost byla po 

dohodě předsedy předána právnímu zástupci ČKS, Dr. Jirouskovi. 

 

Předseda TMK zjistí možnosti zdravotního zařízení, které by zajišťovalo 

sportovně zdravotní prohlídku včetně vyšetření pohybového aparátu pro 

všechny členy VSC, SCM a PRTM.  

 

Komise rozhodčích 

a/ Změna nominace MSJ SB: 

Místo Hany Kuglerové se zúčastní Markéta Horklová. 

   

b/ semináře ISU 

Nominace na seminář ISU ve Frankfurtu zůstávají v platnosti z roku 2021. 

 

seminář Berlín, 14. - 17. 4. 2022, rozhodčí SD: 

ČKS zaslal přihlášku 6 rozhodčích, ale akceptovány jsou pouze dvě, Věra 

Pupsová a Jana Košťálová. Zbylé 4 rozhodčí musíme přihlásit na jediné další 

dostupné semináře v Gdaňsku (22. – 24. 6. 2022) a Dortmundu (4. – 6. 5. 2022). 

Bude to ale dražší (nehradí se náklady na místě, navíc se musí uhradit poplatek). 

 

seminář Gdaňsk 22 - 24.6.2022 

   přihlášeni budou Martin Ošmera, Lucie Murycová a Zuzana Plesníková 

 

c/ M ČR žactva 

KR provedla změny v nominaci na MČR žactva. 

 

KR povolila start Janu Valterovi na MČR žactva v kukle, kterou má ze zdravotních 

důvodů. 
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Ekonomka ČKS 

 

a/ čerpání nákladů ČKS 

Ekonomka seznámila P ČKS se stavem čerpání nákladů v roce 2022. 

 

b/ příprava rozpočtu 2022 a zpracování podkladů pro dotace NSA 2022 

Ekonomka žádá o zaslání podkladů pro sestavení rozpočtu ČKS a návazně na to 

pro stanovení rozpočtu pro žádosti o čerpání dotací NSA 2022 v rámci jejich 

sekcí, a to obratem. Termín pro odevzdání podkladů pro dotace NSA je 3. 4. 

2022. 

 

 

5. Různé 

 

a/ Scholarship ISU 

P ČKS schvaluje návrh předsedy TMK na zaslání žádosti ISU o zařazení TP 

sourozenců Mrázkových do projektu Scholarship ISU.  

 

b/ Akreditace MŠMT 

ČKS obdrželo od MŠMT akreditaci pro školení trenérů II.třídy, licence B.  

 

c/ Kalendář ISU soutěží 2022/2023 

P ČKS schválilo per rollam zařazení soutěží do kalendáře ISU: 

Memoriál Pavla Romana, Olomouc, 10. – 13. 11. 2022, všechny kategorie TP 

Santa Claus Cup, Brno, 17. 18. 12. 2022, všechny kategorie SB 

 

P ČKS dále obdrželo žádost dalších dvou pořadatelů o zařazení jejich soutěží do 

kalendáře ISU: 

ISA Cup v termínu 24. -27. 3. 2023, místo konání neznámé, pro non-ISU 

kategorie Pre-Novice, Juvenile, Pre-Juvenile 

a 

Ice Linden Adult Cup, 13. – 16. 4. 2023, místo konání zatím neznámé, pro 

kategorie ADULT 

 

V obou případech se jedná o soutěže, které nesplňují podmínky pro zařazení do 

kalendáře soutěží ISU (nejedná se o ISU kategorie), ale jsou to tzv. mezinárodní 

klubové soutěže, které mohou kluby pořádat bez záštity ČKS směrem k ISU. 

Stačí pouze ohlášení. 

 

 

Termín příštího jednání se uskuteční 26. 4. v 10 hodin. 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


