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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného 3. 2. 2023 ve Strakonicích a 12. 02. 2023 v Praze. 

 

Program - Strakonice:  

1) Zahájení a krátká informace předsedy ČKS 

a) KR 

b) Ekonomka svazu – návrh úprav dotací pořadatelům M ČR 2023 

c) Oslavy 100. výročí ČKS v rámci ISU a organizace souběžných aktivit v 

Ostravě v prvním týdnu května 2023 (kemp, VH ČKS 2023, exhibice, 

slavnostní večer). 

2) Různé 

 

 

1. Zahájení a krátká informace předsedy  

 

Předseda ČKS zahájil jednání P ČKS a předal slovo předsedkyni KR: 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ nominace KR 

P ČKS bere na vědomí nominace rozhodčích na MČR navržené KR a změny 

v nominacích na šampionáty ISU a mezinárodní soutěže z kalendáře ISU: 

 

i/ MSJ SB: Hana Kuglerová, náhr. Markéta Horklová 

- H. Kuglerová požádala o zrušení této nominace, na MSJ SB bude 

nominována náhradnice Markéta Horklová. 

 

 H. Kuglerová se omluvila i z kvalifikační soutěže pro seniorské týmy 

„Mozart Cup“ v Salzburgu. Protože se jednalo o soutěže Challenge 

Series, nebylo již možné dodatečně prosadit účast M. Horklové, která 

byla ochotná si vše v práci zařídit a do Salzburgu odjet. 

 

ii/ Nominace rozhodčích a členů TP na MČR žactva: 

VR: František Baudyš, Lucie Murycová, Věra Pupsová, Miluše Šafránková 

Rozhodčí: Barbora Švédová, Kateřina Sulowská, Eva Bajtalonová, Jana 

Volfová, Markéta Houšková, náhr: Martina Holická, Stanislava Šmídová 

TP: Lucie Mužíková, Petra Římalová, Milan Harant, Věra Tauchmanová, náhr: 

Barbora Knotková 

  

iii/ Nominace rozhodčích a členů TP na MČR SB: 

VR: Markéta Horklová, Hana Kuglerová 

Rozhodčí: Kateřina Zemanová, Jana Košťálová, Zdeněk Procházka, Iva 

Vašáková, Dita Línová, náhr: Silvie Rajfová 

TP: Věra Paulusová, Megan Ramsay, Dina Fuchsová, Jitka Mokrá, náhr. Lucia 

Stopková 
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Bohužel tím, že každý náš TS má nějaké omezení, je obtížené sestavit 

technické panely. 

P ČKS proto schvaluje účast německé ISU TS Romy Jaster, která bydlí 

v Drážďanech a která by byla ochotná přijet do Pardubic.  

P ČKS souhlasí s tím, že uhradí pořádajícímu klubu i náklady na ubytování 

zahraniční TS. 

 

iv/ nominace na mezinárodní soutěže: 

Bavarian Open (sóla, SD i TP) - Zuzana Plesníková 

Egna Dance Trophy - Věra Tauchmanová 

Memoriál Olszewské Lodž – Věra Kvarčáková (potvrdí-li sportovci účast) 

 

 

b/ Školení pro zvýšení kvalifikace rozhodčích SB  

P ČKS schvaluje návrh KR na uspořádání školení v Pardubicích 25. 2. 2023 

při konání MČR SB, rozpočet je přílohou 1 zápisu. 

  

 

c/ Návrhy na nominace na ISU školení nových mez. rozhodčích a členů TP 

pro S+SD: Tomáš Janečko, Marie Lafantová 

pro SB: Kateřina Zemanová 

 

Semináře ISU Frankfurt: 

TC pro sóla: Jitka Mokrá 

TS pro SB: Megan Ramsay 

TS pro tance: Hana Dobrovolná 

V právě publikovaném Com pro Frankurt ale školení pro TS chybí, sekretariát ověří. 

Pokud opravdu nebude uspořádáno, uvedené nominace platí i pro následující 

semináře ISU. 

 

O TS na tance mají zájem i Vilém Hlavsa a Michal Češka, ale nejdříve musí projít 

prvotním školením pro české TS, které se pokusíme domluvit tak, aby proběhlo při 

juniorských prověrkách výkonnosti. 

 

P ČKS souhlasí.  

 

d/ Projekt Bruslička – pomoc ČKS (jednání paní Koblasová)  

Paní Koblasová opět zaslala své připomínky a návrhy pouze emailem, na pozvání k 

účasti na jednání P ČKS dne 12. 2. 2023 reagovala omluvou z důvodu pobytu v 

zahraničí. 

Předsednictvo jednoznačně požaduje osobní jednání, předložená témata není 

možné řešit pouze emailovou komunikací. Proto M. Horklová připravila odpověď 

paní Koblasové, se kterou předsednictvo vyjádřilo souhlas. 
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Ekonomka svazu 

 

Při vyhlášení výběrových řízení na pořadatelství M ČR 2023 došlo ze strany STK 

k chybě a vyhlášení obsahovalo částky z předešlých let, které byly navýšeny pro 

pořadatele mistrovských soutěží ČKS již v roce 2022.  

Ekonomka proto navrhuje, aby se pořadatelům formou dodatku ke stávajícím 

smlouvám o organizaci mistrovství navýšila přidělená dotace o 10%, čímž se 

pokryje i nárůst cen za pronájmy ledových ploch, kterému všechny kluby od 

nového roku čelí. 

P ČKS dále ukládá STK, aby při vyhlašování výběrových řízení dbala na správnost 

obsahu dokumentů. 

 

 

Oslavy 100. výročí ČKS v rámci ISU  

a organizace souběžných aktivit v Ostravě v prvním týdnu května 2023 (kemp, VH 

ČKS 2023, exhibice, slavnostní večer). 

 

Program: 

 

30. 4. – 6. 5. proběhne kemp seniorské a juniorské reprezentace a členů 

talentových projektů ČKS. 

V plánu jsou: 4 skupiny sólistů, 2 tance a 1 skupina SD 

 

6. 5.  

Valná hromada ČKS, cca 10:00 – 14:00 

Exhibice českého krasobruslení 15:00 – 17:00 

Galavečer ČKS ke 100. výročí ČKS v ISU od 18:30 

 

Podrobnosti a rozpočet budou projednány 12. 2. 2023. 

 

2. Různé 

  

a/ eLearning ISU 

P ČKS schvaluje rozpočet překladů do češtiny textů a prezentací v rámci 

eLearningu ISU, on-line modulů pro vzdělávání trenérů, kde je ČKS součástí 

pilotního projektu. 

 

b/ ČKS obdržel email předsedkyně USK, Markéty Štroblové se žádostí o podporu 

klubů, které mají tréninkové jednotky párových disciplín.  

ČKS zohledňuje párové disciplíny a SB v příspěvcích na ledovou plochu 

poskytované klubům. ČKS může pomoci pouze tím, že z hodin, které jsou 

vyčleněny pro tréninky SCM (resp. PRTM), vyčlení jednu pro párové kategorie. 
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d/ zástupce ČKS v Plénu ČOV 

P ČKS projednalo návrh GS a předsedkyně TMK na změnu zástupce ČKS v Plénu 

ČOV a souhlasí s pověřením předsedy Stanislava Židka.  

P ČKS uložilo GS seznámit s tímto rozhodnutím ČOV a současného zástupce 

svazu. 

 

 

Program - Praha:  

3) Zahájení předsedou ČKS, včetně projednání zprávy o vyhodnocení JGP „Czech 

Skate“ Ostrava 2022 a zprávy o výsledcích státní reprezentace v roce 2022 a 

o vyhodnocení péče o talentovanou mládež za rok 2022 

4) Kontrola posledního zápisu, vč. plnění úkolů P ČKS 

5) Informace a návrhy z jednání jednotlivých komisí 

a) TMK 

b) Ekonomka svazu 

c) STK 

6) Různé 

 

3. Zahájení a informace předsedy  

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

období: 

 

a/ Projednání zprávy o vyhodnocení JGP „Czech Skate“ Ostrava 2022 

P ČKS projednalo a schválilo dokument, který je součástí vyúčtování dotace NSA. 

Zprávu připravili S. Židek za OV, K. Kamberská za část hodnocení účasti sportovců 

ČKS a K. Oubrecht. 

 

b/ Projednání zprávy o výsledcích státní reprezentace ČR v roce 2022 

P ČKS projednalo a schválilo dokument, který je součástí vyúčtování dotace NSA. 

Zprávu připravili S. Židek, K. Kamberská a K. Oubrecht. 

 

c/ Projednání zprávy o vyhodnocení péče o talentovanou mládež za rok 2022 

P ČKS projednalo a schválilo dokument, který je součástí vyúčtování dotace NSA. 

Zprávu připravila K. Kamberská za využití podkladů od vedoucího PRTM E. 

Milčinského, člena TMK L. Ovčáčka. 

 

d/ 100 výročí členství ČKS v rámci ISU  

Předseda informoval o konkrétním programu a nástinu rozpočtu. S organizací mu 

velmi pomáhá Petr Juříček. 

 

V rámci Gala večera dojde k ocenění žijících členů z řad bývalých sportovců, trenérů 

a rozhodčích. Podrobnosti samozřejmě zatím nebudou prezentovány a zůstanou 

pro zúčastněné překvapením. 
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d/ Mistrovství světa v Praze v roce 2026 

Probíhá spolupráce s SPR media. S. Židek a E. Milčinský jednají s Českým hokejem 

a NSA. S. Židek připravuje jednání o grafické podobě loga a manuálu. 

 

 

4. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

 

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

 

 

5. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

 Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Reprezentace 

i/ Nominace: 

P ČKS schválilo konečnou nominaci na: 

 

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

Juniorky: Barbora Tykalová, náhr. v pořadí Kateřina Hanušová, Michaela Vrašťáková  

Junioři: bez nominaci (žádný nesplnil kritéria ISU) 

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. 

Vedoucí výpravy: Stanislav Židek 

Trenéři: Petr Bidař, Eva Horklová, Matteo Zanni. 

Fyzioterapeut: Chris Phillips. 

 

Mistrovství světa juniorů v synchronizovaném bruslení 2023, Angers (FRA): 

Skupina Harmonie 

 

Mistrovství světa v synchronizovaném bruslení 2023, Lake Placid (USA): 

Skupina Olympia 

 

P ČKS také rozhodlo o přidělení částek do reprezentačních smluv těchto skupin.  

Do smluv budou také přidány výkonnostní odměny za umístění na MS/MSJ, a to 

shodné, jaké mají párové kategorie pro příslušné šampionáty ISU s omezením do 

15. místa konečného pořadí. 

P ČKS ukládá GS přípravu smluv. 

 

ii/ ukončení spolupráce: 

Denisa Cimlová oznámila ukončení spolupráce s Jotim Polizoakisem. Denisa chce 

nadále reprezentovat Českou republiku a shání nového partnera. Joti se zatím 

směrem ke svazu nevyjádřil.  
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iii/ Změny trenérů: 

P ČKS bere na vědomí: 

Oznámení trenérky O. Holubíkové, že ukončuje spolupráci jako zodpovědná 

trenérka Nikoly Rychtaříkové. 

Nikola následně oznámila, že jí při tréninku v Kuřimi a na mezinárodních soutěžích 

povede trenér Rudolf Březina, v případě tréninku v Pardubicích tyto stále povede 

paní Holubíková. 

 

iv/ Prověrky výkonnosti 2023: 

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

Lhotě u Vsetína (příjezd ve čtvrtek, vlastní předvedení a hodnocení jízd v pátek a 

v sobotu, v neděli bude následovat dopolední po-prověrkový workshop). 

Prověrek se mohou, kromě pozvaných členů VSC a/nebo SCM, zúčastnit všichni 

sportovci juniorského věku, kteří se budou ucházet o účast v soutěžích seriálu JGP i 

v dalších mezinárodních soutěžích z kalendáře ISU. Prověrky budou dále otevřeny i 

pro sportovce / páry v seniorských kategoriích, kteří zatím nejsou členy VSC a/nebo 

SCM a/nebo držiteli reprezentačních smluv, ale také nově vytvořeným seniorským 

tanečním párům a seniorským sportovním dvojicím, všem, kteří se budou chtít za 

ČR zúčastnit mezinárodních soutěží z kalendáře ISU v seniorských kategoriích. 

 

Pro seniorské členy VSC a/nebo SCM budou prověrky nahrazeny zasláním videí (ale 

v případě zájmu je možná jejich účast i v rámci juniorských prověrek).  

K tomuto opatření P ČKS přistoupilo vzhledem k tomu, že se většina týmu 

připravuje v zahraničí a je složité najít vhodný termín. Pro video hodnocení jízd 

seniorských sportovců / párů připravila K. Kamberská dokument, který vychází 

z on-line hodnocení, které proběhlo před MS 2021.  

P ČKS tento dokument schvaluje. 

 

v/ Mentální příprava: 

P ČKS souhlasí s pokračováním spolupráce s headformers, s.r.o. (Lukáš Štecák). K. 

Kamberská zjistí aktuální počet sportovců, kteří mají zájem pokračovat ve 

spolupráci s headformers, a podle potřeby navrhne doplnění nebo navýšení 

celkového počtu.  

 

P ČKS také schvaluje přímou podporu mentálního tréninku tanečních párů pro rok 

2023 

 

b/ Talent 

 

i/ on-line tréninkový deník Yarmill 

Předsedkyně TMK seznámila P ČKS s jednáním se zástupcem společnosti, panem T. 

Pošepným a předložila nabídku. 

P ČKS schvaluje nákup deníků v objemu 20 základních verzí (pro PRTM) a 40 

rozšířených verzí (SCM a repre). 

P ČKS souhlasí s návrhem K. Kamberské, aby proběhla úvodní školení pod vedením 
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pana Pošepného: 

- pro sportovce v rámci kempu na suchu ve Špindlerově Mlýně 

- pro trenéry v rámci VT Ostrava. 

 

ii/ SCM 

P ČKS souhlasí s návrhem vedoucí SCM na rozdělení částek přímé podpory členů 

SCM pro 1.Q 2023. 

P ČKS dále souhlasí s úpravami kritérií, které předložila TMK s tím, že dle těchto 

kritérií již budou zařazováni a vyřazováni sportovci k 1. 4. 2023. Úpravy kritérií pro 

kategorii tanečních párů byla vyvolána nutností uvedení těchto kritérií do souladu 

s požadavky v ostatních kategoriích a s ohledem na plnění kritérií ISU (TES mins) 

pro MSJ. Úpravy v sólových kategoriích souvisejí se stávající kvalitní výkonností 

v juniorské kategorii dívek tak, aby došlo k optimálnímu a smysluplnému naplnění 

počtu členů SCM. Byla také zrušena kritéria plnění B. V kategorii sportovních dvojic 

nedochází ke změně.   

 

iii/ kempy 

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

K. Kamberská seznámila P ČKS s trenérským obsazením a ceníkem ubytování, 

stravování a služeb v hotelu Olympia ve Špindlerově Mlýně. 

E. Milčinský zjistí, zda případně Dermacol poskytne na jeden večerní program líčení 

a líčitele/ku. 

 

P ČKS schvaluje nabídku hotelu Olympia Špindlerův Mlýn. 

 

 

c/ oblast vzdělávání 

 

i/ Pilotní školení pro trenéry SB 

Úkol trvá. 

 

ii/ Zkoušky trenérů III.třídy, licence C 

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

Zkouška trenérů III. třídy bude 19. 3. 2023 v Kopřivnici. 

 

iii/ Školení trenérů II.třídy, licence B 

Vzhledem k tomu, že je již dostatečný počet zájemců o školení trenérů II. třídy, 

licence B, navrhuje TMK jeho vyhlášení se startem specializace v podzimním 

období 2023.  

 

P ČKS souhlasí a zároveň ukládá sekretariátu publikaci základní informace na webu 

ČKS s odkazem na možnosti absolvování všeobecné části již na jaře 2023. 

 

P ČKS projednala per rollam informaci a žádost týkající se vzdělávání pro licenci B, 

kterou zaslala Hana Dobrovolná jménem společnosti Škorničková sport a 
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soukromé VŠ Palestra. Po dohodě předal informace E. Milčinský Dr. Jirouskovi, 

který připraví informaci na web ČKS a odpověď paní Dobrovolné. 

 

 

iv/ Pilotní seminář lektorů 

V rámci eLearningu ISU vyhlásí TMK pilotní on-line školení pro lektory bruslení. 

P ČKS souhlasí a vedením pověřuje K. Kamberskou, která připraví podrobnosti a 

rozpočet dle počtu přihlášených. 

 

v/ semináře ISU 

P ČKS bere na vědomí seznam sportovců, týmů, trenérů, kteří byli ISU akceptováni 

k účasti na seminářích z rozvojových programů ISU. 

 

Berlín SD (2. -8. 4. 2023) 

- Sofie Hamrová/ Matěj Klesal – trenérka: Veronika Lebedová 

 

Oberstdorf TP (20. – 28. 4. 2023) 

- Natálie Blaasová/ Filip Blaas – trenérka: Barbora Prokopová  

- Eliška Žáková/ Filip Mencl – trenér: Neil Brown 

 

Oberstdorf SSB (28. 4. – 4. 5. 2023) 

- Gemini – trenérky: Linda Haferníková, Věra Paulusová  

Náhradnice: Kometa – trenérky: Dina Fuchsová, Jana Ficová  

 

vi/ webináře ČKS 

P ČKS schvaluje návrh K, Kamberské na uspořádání těchto webinářů: 

a) zákonní zástupci členů SCM a PRTM – pravidla čerpání ze Smluv, 

b) vedoucí SpS – seznámení s relevantní částí Výzvy NSA a nutností uvedení 

dokladů do souladu s Výzvou, aktualizace pravidel v organizaci a ekonomickém 

zajištění SpS ČKS. 

c) trenéři SCM – aplikace článků Smlouvy 

Všechny webináře se uskuteční v co nejbližším termínu. Linky vytvoří S. Žídek, 

podklady připraví K. Kamberská ve spolupráci s E. Milčinským, K. Tykalovou a K. 

Oubrechtem. 

 

 

d/ Testy výkonnosti 

P ČKS schvaluje komisaře pro jarní testy výkonnosti: 

Brno, TJ Stadion: E. Milčinský vedoucí testů, G. Žilková Hrázská, H. Dobrovolná, 

náhr. P. Bidař 

Praha, USK:  M. Procházková vedoucí testů, J. Mokrá, M. Smolková, náhr. M. 

Škorničková 

 

P ČKS souhlasí s tím, že TMK provede revizi seznamu komisařů pro testy 

výkonnosti s platností od sezóny 2023/2024. 
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Ekonomka svazu 

 

a/ Čerpání rozpočtu ČKS 

Ekonomka představila P ČKS čerpání rozpočtu k 31. 12. 2022.  

 

b/ Ekonomické směrnice ČKS + stravenkovné 

P ČKS schvaluje úpravu stravného (v dolní sazbě) u směrnice č. 1 související s 

úpravou sazeb ze strany MF. Konečné znění směrnic je publikováno na webu. 

 

P ČKS také souhlasí s návrhem na úpravu „stravenkovného“ od 1. 4. 2023 na výši 

80 Kč/den. 

 

c/ Dotace NSA 

Dotace pro svaz byla NSA zaregistrována. Přišla výzva k úpravě a doplnění 

některých dokumentů. Řeší K. Oubrecht. 

 

K. Oubrecht připravuje vyúčtování dotací 2022. Předseda a místopředseda zajišťují 

podpisy.  

 

Dotace M ČR a poháry 2023: 

Sportovci, kteří se nemohou zúčastnit dle Pravidel ČKS mistrovství republiky 

v příslušné kategorii, nemohou ani čerpat případné dotace za konečné umístění 

v Českém poháru, protože to odporuje pravidlům Výzvy NSA. 

   

d/ Odměny 

Ekonomka a GS seznámili P ČKS s odměnami, které byly vyplaceny za měsíc leden 

za vícepráce místo nepřítomné paní Evy Schnappelové. 

 

P ČKS dále schvaluje obecné úpravy odměn od 1. 4. 2023. 

 

P ČKS ukládá GS přípravu dodatků smluv/DPP a podobných dokumentů, které 

budou tato navýšení reflektovat. 

 

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Hostování mimo přestupní termín 

Předseda STK předložil ke schválení hostování Vanessy Stříbrné z klubu BK Variace 

Liberec do klubu USK Praha, oddíl krasobruslení mimo přestupní termín z důvodu 

změny trvalého bydliště. 

P ČKS schvaluje.  

 

b/ M ČR SB a žactva 2023 

Předseda STK předložil ke schválení rozpisy M ČR SB a M ČR žákovských kategorií. 
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P ČKS s rozpisy souhlasí a ukládá E. Milčinskému jejich publikaci na webu a 

sekretariátu přípravu a uzavření smluv o pořadatelství M ČR a zároveň o přípravu 

dodatků ke smlouvám, které zahrnou navýšení schválené na jednání ve 

Strakonicích. 

 

c/ MM ČR 2024 – 4*Nations Nationals 

P ČKS ukládá STK vyhlášení výběrového řízení na tento šampionát, který se bude 

konat 14. – 16. 12. 2023. 

 

5. Různé 

  

a/ Stížnost rodiče 

ČKS obdrželo stížnost od paní Moniky Schrötterové na tréninkový proces v klubu 

ATV Praha. Tato byla projednána. Odpověď připraví a zašle místopředseda. 

 

b/ exhibiční vystoupení držitelů reprezentačních smluv 

P ČKS bere na vědomí a schvaluje: 

- účast Kateřiny a Daniela Mrázkových na exhibičním vystoupení ve Fananu, Itálie 

dne 7. 1. 2023; 

- účast Barbory Kucianové a Lukáše Vochozky na exhibičním vystoupení v Praze a 

v Pardubicích ve dnech 14. a 15. 1. 2023; 

- účast Andrey Pšurné a Jachyma Nováka na exhibičním vystoupení v Praze a 

v Pardubicích ve dnech 14. a 15. 1. 2023. 

 

c/ Mez.soutěže z kalendáře ISU 2023/2024 

P ČKS bere na vědomí a souhlasí se zařazením soutěží do kalendáře ISU 

2023/2024 v následujících termínech: 

1/ Memoriál Pavla Romana, Olomouc, termín 10. - 12. 11. 2023, všechny 

kategorie tanečních párů 

2/ Santa Claus Cup, Brno, termín 16. - 17. 12. 2023, všechny kategorie 

synchronizovaného bruslení 

- v termínu soutěže Santa Claus Cup v Brně bude ČKS zároveň pořádat 

Mezinárodní mistrovství České republiky seniorských kategorií a kategorií 

sportovních dvojic a tanečních párů juniorů, kde je priorita v použití vyšší sady 

Hardware ISU-SH, včetně zajištění TV přenosu.  

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční ve středu 29. 3. 2023 v Praze na VN 9 od 10 

hodin. 

 

 

 

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


