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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze dne 13. 5. 2022 

 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně informoval stručně o činnosti 

mezi zasedáními: 

 

a/ agrese Ruska na Ukrajině a impulsy směrem k ISU 

Český krasobruslařský svaz ve spolupráci s desítkami dalších federací se podílí 

na impulsech, směřujících na vedení ISU.  

Předsednictvo ČKS spolu se sekretariátem svazu stále monitoruje přetrvávající 

vojenský konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem a jeho dopad na celkovou spolupráci 

mezi federacemi ISU.  

Ve středu 4. 5. 2022 se uskutečnil v Praze pracovní oběd předsedy a GS ČKS s 

kandidátem na funkci předsedy ISU panem J.Y. Kimem (Korea), a to na jeho 

vlastní žádost. Ve velmi srdečné, pracovní atmosféře bylo diskutováno o řadě 

problematik, které v současnosti většinu federací, naši nevyjímaje, trápí a které 

by mohly rozvoj ISU posunout. Předseda a GS představili kandidaturu Prahy na 

MS a byla diskutována i možnost uspořádání Kongresu ISU v Praze. Pan J.Y. Kim 

oceňuje Prahu jako velmi vhodnou lokalitu a kandidátku, jako i rovněž 

současnou úroveň a připravenost sportovního a hotelového komplexu O2 

Arény. Vedení svazu potěšila i následná písemná reakce, kde byly vyzvednuty 

konkrétní přínosné podněty z naší strany. 

 

b/ Výcvikový tábor ČKS v květnu v Ostravě 

Plánovaný výcvikový tábor proběhl ve dnech 2. – 6. 5. 2022 v Multifunkční hale 

Ostrava za účasti vedoucího trenéra a konzultanta Rafaela Arutyunyana, vč. 

demonstrátora, našeho bývalého reprezentanta Michala Březiny. 

VT se zúčastnila naprostá většina spokojených pozvaných sportovců a trenérů. 

V rámci posledního dne proběhly i dílčí konzultace, které ukázaly možnost větší 

otevřenosti sportovního centra kde pan R. Arutyunyan pracuje (The Rinks 

Lakewood Ice v Kalifornii). Došlo v rámci diskuse s předsedou svazu a vedoucím 

VT již k některým konkrétním dohodám o spolupráci během krátkého období. 

V rámci akce byla ve čtvrtek v poledne uspořádána TK se zástupci médií vč. ČT 

Sport. Ve stejný den se již objevily informace o akci a postřehy R. Arutyunyana a 

M. Březiny v poledních i večerních zprávách. Bylo možno zaznamenat i 

rozsáhlejší články v Deníku atd. 

 

 c/ PR a marketing svazu 

i/ Alpine Pro 

Ze strany Alpine Pro došlo k drobným úpravám návrhů dle dispozic oblečení. 

Zároveň Alpine Pro žádá o přesné počty velikostí (alespoň odhadem). Jiří 
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Mazánek předběžně dohodl, že potisky by ČKS nehradil a byly by součástí 

marketingové části spolupráce. 

 

ii/ podklady pro VH 

Martina Kučerová zaslala podklady pro prezentaci na VH 2022 marketingových 

činností od minulé VH. 

 

d/ Jednání s vedením Victoria VSC MŠMT Praha 

Předseda svazu a GS se ve středu 4. 5. 2022 dopoledne setkali s paní ředitelkou 

L. Kovářovou a její zástupkyní P. Vozobulovou. Byla projednána role svazu 

směrem k Victorii v následujícím období a předběžné výsledky výběrového 

řízení na funkci ved. sekce krasobruslení. Oba představitelé svazu byli pozváni 

na Výroční hodnocení, které se konalo ve středu 11. 5. 2022 v sídle Victorie. Zde 

byl schválen seznam sportovců pro příští sezónu. 

 

 

2. 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. 

 

b/ Akreditační systém ČKS 

Po sezóně budou nutné úpravy. 

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

Trvá, bude předloženo novému P ČKS vzešlému z voleb. 

 

c/ náplně jízd 

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

Bude řešeno ve spolupráci TMK a STK vzešlých z voleb. 

 

d/ Testy výkonnosti 

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

úpravy. P ČKS po diskusi souhlasí. 

Trvá, bude řešit TMK vzešlá z voleb. 

 

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

zdravotní prohlídku včetně vyšetření pohybového aparátu pro všechny členy VSC, SCM a 

PRTM.  

Trvá. Bude úkolem pro novou vedoucí TMK. 

 

f/ Prověrky výkonnosti 

TMK při svém dalším zasedání projedná možnost úpravy termínu prověrek pro 

seniorské kategorie s ohledem na termíny prvních seniorských soutěží 



                                                              P ČKS 13. 5. 2022 
 

3 

 

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. 

Trvá – rozhodnutí bude na TMK vzešlé z voleb. 

 

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

 

 

3. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

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. 

 

b/ Přestupy a hostování 

P ČKS schvaluje přestupy a hostování projednané a odsouhlasené STK v řádném 

květnovém přestupním termínu. 

 

c/ Přijetí nového klubu 

P ČKS projednalo žádost o registraci klubu HC Lední medvědi Pelhřimov, z.s. 

(číslo 104) a schvaluje ji. K přijetí bude navržen až VH 2023. 

 

d/ Kalendáře soutěží ČKS 

Předseda STK představil návrhy pořadatelů soutěží Českého poháru a Poháru 

ČKS sezóny 2022/23.  

P ČKS návrh schvaluje. 

Dokumenty budou prezentovány na VH a následně i publikovány na webu ČKS. 

 

M ČR juniorů 

Do řízení se přihlásily kluby SKK Mariánské Lázně a HC Strakonice. Obě nabídky 

byly srovnatelné. STK jednomyslně doporučuje klub ve Strakonicích z důvodu, že 

klub v Mariánských Lázních měl přidělenu v této sezóně M ČR žactva, kterou 

uspořádal úspěšně. 

 

Na M ČR SB a M ČR žákovských kategorií se žádný klub nepřihlásil, proto bude 

vyhlášeno nové výběrové řízení. 

 

P ČKS s návrhem STK souhlasí. 
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Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Reprezentace 

i/ prostředky repre na přípravu do prověrek 

P ČKS se usneslo na tom, že všichni členové reprezentačních týmů, resp. jejich 

zodpovědní trenéři, budou vyzváni, aby do 9. 5. předložili písemně základní 

tréninkový plán na sezónu 2022/2023 s výhledem na systém přípravy až do ZOH 

2026, a zároveň rozpočet na přípravu a soutěžní program (mimo šampionáty ISU) v 

celé sezóně 2022/2023. Případné finanční prostředky do prověrek výkonnosti 

budou poskytnuty až po předložení těchto plánů.  

 

Všichni sportovci plány předložili. P ČKS schválilo přidělení financí dodatkem 

k repre smlouvám per rollam.  

 

 

b/ Talent 

i/ SCM 

Předseda TMK předkládá po konzultaci s vedoucím SCM tabulku s koeficienty pro 

rozdělování finančních prostředků. Zatím nebyly zodpovědnými trenéry zaslány 

všechny podklady plnění, proto je vyplněno pouze u těch sportovců, kde předseda 

TMK podklady obdržel.  

P ČKS s předloženým materiálem nesouhlasí a rozhodlo, že rozdělení koeficientů 

připraví a schválí při VT Ostrava přítomní členové P ČKS ve spolupráci s GS.  

Konečný dokument byl P ČKS schválen per rollam. 

 

i/ PRTM 

Přidělení částky pro přímou podporu členů PRTM ve výši 320 tisíc Kč (70 tisíc Kč pro 

každý kvartál + 40 tisíc rezerva pro odměny za mimořádné výkony). V této souvislosti 

žádá vedoucího PRTM, aby připravil návrh na rozdělení prostředků na II. a II. Q 2022 

tak, aby se co nejdříve mohl schválit per rollam. 

Vedoucí PRTM navrhl dělení prostředků pro členy PRTM. 

P ČKS výši přidělených prostředků schvaluje a rozhoduje, že je částka určena 

prioritně na účast sportovce a jeho zodpovědného trenéra na mez.soutěži 

z kalendáře ISU. Ve výjimečných případech a po schválení vedoucím PRTM je 

možné částku v max. výši 50% z přidělené hodnoty použít na účast sportovce na 

přípravných kempech. Sportovci, resp. jejich zodpovědní trenéři, mají za 

povinnost oznámit vedoucímu PRTM a GS ČKS seznam mezinárodních soutěží z 

kalendáře ISU, kterých se chtějí zúčastnit, případně i to, pokud chtějí polovinu 

prostředků použít na přípravné kempy. Termín do 1. 7. 2022. 

 

i/ VT TP 

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

Vedoucí trenéři Barbara Fusar Poli a Matteo Zanni 

Gabriela Hrázská žádá dodatečné zařazení tanečních párů Matěje Nováka, mj.: 

Skřivánková/Klepoch (SVK) – předseda TMK nesouhlasí  
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P ČKS navrhuje, aby se pár Skřivánková / Klepoch nejdříve vyjádřil, kterou federaci 

chtějí v budoucnu reprezentovat a dle toho jim budou stanoveny náklady, případně 

bude přihláška ponechána na rozhodnutí Slovenského svazu. Termín do 9. 5.  

Dle vyjádření zodpovědného trenéra bude pár jezdit za Slovensko, proto musí 

svou účast řešit se slovenským svazem. 

 

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 pondělí 16. 5. bude rozeslána pozvánka. 

 

 

d/ vzdělávání 

 

     i/ Zkoušky trenérů III. třídy, licence C 

Proběhly 8. 5. 2022 v Praze. 

Zkoušku úspěšně splnilo 10 absolventů. 

P ČKS blahopřeje úspěšným absolventům školení.  

 

 

 

4. Příprava volební VH 2022 

Ve čtvrtek 28. 4. byla rozeslána klubům pozvánka na VH ČKS 2022, spolu s volebním 

a jednacím řádem, čerpáním rozpočtu 2021, výsledovkou a rozvahou ČKS 2021 a 

návrhem rozpočtu 2022. 

Kluby nominovaní kandidáti budou v příštím týdnu osloveni sekretariátem, zda 

s kandidaturou souhlasí. 

Většina kandidátů návrhy nominací přijala. 

P ČKS pověřuje GS, aby na webu prezentoval seznam kandidátů na funkce v P 

ČKS a RK. 

 

P ČKS se dohodlo, že VH povede E. Milčinský.  

 

Účast potvrdilo ke dnešnímu dni 79 klubů (přímou účastí nebo plnou mocí), 20 

klubů se řádně omluvilo, 1 klub zatím nereagoval. 

 

P ČKS projednalo návrhy členů pracovních komisí VH. 

 

Zápis jednání provede GS. 

 

P ČKS vzalo na vědomí zprávu o činnosti ČKS za období od poslední VH, kterou 

předloží valné hromadě předseda, zprávu o hospodaření ČKS za rok 2021 a 

informaci o CFS, s.r.o., které předloží VH ekonomka a představení činnosti SPR 

media od poslední VH, kterou pro nemoc M. Kučerové představí E. Milčinský. 
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5. Různé 

 

  a/ ISU Clearance Certifikates 

P ČKS souhlasí s tím, aby GS požádal ISU o Clearance Certifikate pro sportovkyni 

Viktorii Ilinu (KK Stadion Praha).  

 

  b/ porada předsedů NSS 

Proběhne 8. 6. v aule ČUS. Je to v době Kongresu ISU, proto je předpoklad, že se 

zúčastní místopředseda / místopředsedkyně ČKS. 

 

c/ podpora UKR sportovců od ISU 

ČKS obdrželo podporu pro ukrajinské sportovce ze strany ISU na období 05-

10/2022 ve výši 300 SFr měsíčně pro členy reprezentace Ukrajiny a 50 SFr 

měsíčně pro ostatní sportovce. Poté, co budou prostředky převedeny na účet 

ČKS, budou rozděleny na jednotlivé kluby po podpisu dohody o jejich převzetí a 

použití dle pravidel, která stanoví ISU. Dohodu připraví GS s ekonomkou. 

 

d/ Česko / Czechia vs. Česká republika / Czech Republic 

ČKS obdrželo výzvu ČOV k hlasování o změně názvu CZE. 

P ČKS se v nutném hlasování „zdrží“, neboť ani mezi jeho členy nepanuje 

jednota. Nejvíce se kloní ke kombinaci Česko a Czech Republic, s důrazem na 

Česko, protože ani jiné země se neprezentují anglickými názvy svých zemí (viz. 

Suomi, Deutchland, Sverige, Norge, Lietuva na dresech apod.). 

 

   

Příští jednání se uskuteční v sobotu 28. 5. 2022 ve Vlčnově. 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


