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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze dne 31. 10. 2022 

 

1. Informace předsedy  

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

období od posledního zasedání: 

 

a/ Prozatímní přidělení organizace mistrovství světa Praze v roce 2026 

Sekretariát ISU oznámil 12. 10. 2022 v odpoledních hodinách předsedovi a GS 

svazu radostnou zprávu, že ISU Council přidělil prozatímně organizaci MS 

v krasobruslení 2026 Praze, a to v souladu s naší kandidaturou.  

Byť se zdá, že na přípravu je „dlouhá“ doba, bylo nezbytné ze strany předsedy 

učinit nezbytná jednání: 

- S ředitelem O2 Arény R. Schafferem a programovou ředitelkou S. 

Doubravovou (spolu s místopředsedou svazu E. Milčinským projednány 

nejdůležitější záležitosti vč. časového programu, podmínek v období Play 

Off hokeje; nejbližší úkoly pro obě strany). Součástí O2 Arény je rovněž 

Stages Hotel Prague, kde se předpokládá ubytování týmů. 

- Schůzka předsedy a místopředsedy v Clarion Congress Hotel (Freyova ul.) 

spojená s prohlídkou pokojů, kongresových a jednacích prostor, restaurací 

atd. 

Zde se počítá s ubytováním ISU Officials a částí týmů (trenéři atd.), 

dostatečný počet pokojů, nyní po velké rekonstrukci. 

- Na svazu pak jednání s J. Mazánkem mj. o podrobnostech organizování akcí 

v O2 Aréně a spolupráci. 

- Postupně budou oslovováni spolupracovníci, kteří mají zkušenosti 

z pořádání velkých akcí, stejně jako i odborné skupiny (Medical Care atd.). 

 

V zájmu postupného zajišťování nezbytných příprav MS 2026 a dalších kroků P ČKS 

ustanovuje: 

- Předsedou OV MS 2026 předsedu svazu Ing. Stanislava Židka a ukládá: 

i/ postupné vytvoření úzké struktury OV, které by zajistilo nezbytné první 

důležité kroky zajištěnosti nejdůležitějších postupů 

(jednání s vedením svazu LH a návazně pak s HC Sparta Praha tak, jak bylo 

dohodnuto s vedením O2 Arény při úvodním jednání) 

ii/ vypsat výběrové řízení na tvorbu nosného loga vč. jednotlivých variant 

iii/ zpracovat první varianty prezentace MS 2026, které by následně sloužily 

pro jednání s představiteli Vlády ČR, NSA, Hl. město Praha, ČUS a dalšími 

možnými partnery a sponzory akce 

T: 30. 06. 2023 

 

b/ ISU JGP 2022 

Předseda spolu s dalšími členy předsednictva i touto cestou gratuluje našemu 

juniorskému TP Kateřině a Danielu Mrázkovi k super výkonům na obou závodech 
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JGP a k postupu do vlastního finále ISU JGP v Turíně (ITA).  Současně oceňuje 

vzornou práci celého trenérského týmu. 

 

Párové disciplíny výrazně předčily výsledky sólistů, kde se však i zde projevil 

výkonnostní posun. 

 

c/ 100 výročí členství ČKS v rámci ISU (termín je v řešení) 

Předseda s místopředsedou svazu informovali o posledních krocích při přípravě 

této plánované akce, kterou z velké části bude organizovat i CFS s.r.o.  

Předseda informoval současně o posledních online setkáních s trenérem Rafaelem 

Arutyunyanem a Michalem Březinou.  

P ČKS tuto akci podporuje a souhlasí s dalším postupem. 

Řízením organizačního týmu pověřuje místopředsedu svazu E. Milčinského. 

S. Židek se spojí s M. Březinou k zajištění konkrétních jmen. 

K. Oubrecht zjistí případné podmínky ISU pro pořádání této exhibice („skaters 

eligibility“). 

E. Milčinský připraví přesnější program akce a předběžný návrh rozpočtu. 

 

 

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 

 

a/ nominace na mezinárodní soutěže 

P ČKS bere na vědomí změny v nominacích rozhodčích: 

-  Mezzaluna Cup, Řím – na základě žádosti Italské federace byla dohodnuta účast 

Z. Plesníkové. 

- R. Kosina byl pořadateli Warsaw Cupu pozván k soutěži tanečních párů (český pár 

účast zrušil), bez úhrady nákladů ze strany ČKS.  

- juniorská část soutěží Golden Spin of Zagreb byla zrušena, a proto byla nominace 

J. Košťálové převedena na soutěž Warsaw Cup, které se pro odjezd do zahraničí 

nemůže zúčastnit V. Kvarčáková. 

- rozhodčí M. Šafránková souhlasila s dodatečnou nominací na soutěž NRW 

Trophy. 

- M. Horklová souhlasila s dodatečnou nominací na Santa Claus Cup v Budapešti   

   pro taneční kategorie, sólové kategorie bude rozhodovat M. Šafránková. 

- finále JGP/GP Itálie: R. Kosina, náhr. V. Tauchmanová 

- nominace SB: Mozart Cup Salzburg - H. Kuglerová 

                           Hevelius Cup Gdaňsk: M.Horklová 

- EYOF 2023: M.Šafránková, náhr: L.Murycová 
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- ME SD: V.Tauchmanová, náhr: S.Šmídová 

         TP: M. Mišurec, bez náhradníka 

 

b/ mezinárodní seminář pro SB, Budapešť 3. 11. - 6. 11. 2022 

Původně přihlášeny Hana Kuglerová a Iveta Jonášová. H.Kuglerová se omluvila z 

rodinných důvodů. Ohledně účasti Ivety Jonášové bylo postupováno v souladu s 

rozhodnutím P ČKS z listopadu 2021, tedy, že Iveta Jonášová nemá již nárok na 

proplacení nákladů na další mezinárodní seminář. V návaznosti na toto rozhodnutí 

se I. Jonášová rozhodla svoji účast na semináři zrušit. 

 

c/ Projekt Bruslička 

M. Horklová předala žádost M. Koblasové týkající se požadavku na zajištění 

programu počítání výsledků v OBO systému hodnocení pro Projekt Bruslička a 

zorganizování školení pro rozhodčí v OBO systému hodnocení. 

 

P ČKS rozhodlo, že pozve M. Koblasovou na příští jednání v ČR, aby s ní 

prodiskutovalo návrhy spolupráce a M. Horklová zatím zašle paní Koblasové tuto 

odpověď: 

Vzhledem k tomu, že ČKS nevlastní software na výpočet výsledků pro OBO soutěže, 

nemůžeme Vám ve věci zajištění programu na výpočet výsledků OBO systému 

hodnocení pomoci. Doporučujeme obrátit se na osoby, které v minulosti výpočet 

výsledku OBO systému zajišťovaly. Ze strany ČKS Vám můžeme poskytnout pomoc 

a zajištění software pro výpočet výsledků ISU systému hodnocení, pokud se 

rozhodnete svůj projekt soutěží v tomto směru změnit. 

V případě, že i v následujících bruslařských sezonách budete pořádat soutěže v 

OBO systému hodnocení, pak není problém ze strany Komise rozhodčích ČKS 

uspořádat seminář pro rozhodčí OBO systému hodnocení. Na termínu a 

podmínkách bychom se společně s Vámi domluvili na konci sezóny 2022/2023.  

Současně nabízíme záležitosti osobně s Vámi prodiskutovat, proto bychom Vás 

chtěli pozvat na první zasedání předsednictva ČKS v roce 2023, s tím, že datum a 

místo schůze bude stanoveno na jednání předsednictva ČKS, které se uskuteční v 

Budapešti ve dnech 17. - 18. 12. 2022. 

 

Předseda STK zároveň prezentoval statistiku účastí klubů ČKS v soutěžích projektu. 

 

 

d/ nominace na MM ČR 2022 

- S. Šmídová, M. Ošmera, R.Kosina, Z. Plesníková, náhr: M.Mišurec; 

  TS sóla: L. Mužíková,  

  TS SD: L. Ovčáček, 

  TS tance: K. Vokoun Hájková 

 

e/ odměny skupiny SB 

Předsedkyně KR navrhuje finanční podporu pro skupinu SB Olympia, s ohledem na 

jejich 9. místo na MS SB. 
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Skupiny SB dostávají (proti sólistům) mnohonásobně vyšší podporu na účast na 

MS, resp. MSJ, kterou ve většině případů nevyčerpají na účast na šampionátu ISU, 

ale použijí ji i v následujícím období na přípravu a zajištění tréninkových jednotek. 

Ve smlouvách ale nemají skupiny zakotveny odměny za umístění na šampionátu 

ISU, a proto P ČKS pověřuje GS, aby do příštího jednání připravil návrh odměn za 

umístění v Top 10, který bude odpovídat odměnám v ostatních kategoriích.   

 

f/ Communication 2489 

Předsedkyně KR zjistila při první soutěži ČP v Brně, že nedošlo k překladu doplnění 

úpravy pravidla o opakování skoků v žákovské kategorii, které bylo ISU 

publikováno v Communicationu 2489 pouze jeho aktualizací na stránkách ISU 

v průběhu července 2022, bez řádného oznámení členským federacím (jako tomu 

bývalo v minulosti). Této revize si uprostřed léta nevšimla žádná z překladatelek 

pravidel, ani GS, navíc se jedná o opomenutí ze strany ISU, protože toto pravidlo 

platí již mnoho let. Pravidla ČKS a náplně byly publikovány již k 1.7. dle požadavků 

VH. 

P ČKS projednalo, jestli a jak je možné takovéto situaci zabránit a rozhodlo, že 

aktualizace Communicationů, týkajících se technických pravidel krasobruslení a 

pravidel synchronizovaného bruslení je v gesci Komise rozhodčích ČKS, jejíž 

předsedkyně / pověřená členka by měla oslovit GS, aby zajistil překlad nově 

vydaného/aktualizovaného Communicationu a/nebo jeho upravené části. 

Zároveň předseda STK a GS zajistí aktualizaci současné úpravy v Pravidlech ČKS 

(náplně jízd) - neprodleně. 

  

 

Ekonomka svazu 

 

a/ body a úkoly z minulého jednání 

 

Téměř všechny úkoly jsou splněny: 

- na základě schválených peněz již rozeslány smlouvy členům, zaslány informace 

o přidělených částkách členům SCM a reprezentantům 

- zaslaná smlouva na sezónu p. Mrázkovi 

- odeslány dodatky trenérům ke Smlouvě o podpoře tréninkového procesu 

- chybí uzavřít dodatek s Evženem Milčinským na obsluhu ISU systému soutěže, 

bude dopracována ihned poté, co sekretariát pošle K. Tykalové naskenovanou 

smlouvu, včetně všech dodatků. 

  

b/ Čerpání rozpočtu ČKS 

Ekonomka představila P ČKS čerpání rozpočtu k 19. 10. 2022.  
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Sportovně technická komise 

a/ Pravidla – chyby 

P ČKS ukládá STK a GS opravit v pravidlech ČKS náplně o aktualizované 

Communicationy ISU dle diskuse v rámci tohoto P ČKS. 

TMK byla do pravidel doplněna chybějící věta o opakování skoků v 

kombinaci/sekvenci v kategorii žactva a žactva mladšího. 

 

b/ Pohárové soutěže 

Do termínu ČP, který zrušil klub BK Hradec Králové, 21. - 22. 1. 2023, se přihlásil 

klub USK Praha, který chce uspořádat soutěž pro taneční kategorie + pro nejmladší 

kategorie. Protože se jedná o poslední soutěž před juniorskou republikou a 

Přeborem seniorů + republikou pro taneční páry žákovských kategorií, P ČKS 

souhlasí v případě, že prioritně bude nutné vyhlásit soutěže ČP nejprve pro taneční 

kategorie a seniorské a juniorské kategorie sólo, a teprve v případě volné kapacity 

bude možné přidat mladší kategorie. 

 

c/ ZODM 2023 

Došlo k dohodě, že smlouva o pořadatelství bude uzavřena mezi 

Královehradeckým krajem a hokejovým klubem BK Nová Paka. 

 

d/ ISU SH – hardware a software 

Obsluha ISU SH strávila aktualizace více než 45 hodin, systém se musel stavět 

třikrát, ještě teď přicházejí aktualizace. Bohužel však s aktualizacemi nikdy 

nepřichází žádný „návod k obsluze“… 

 

 

 Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Reprezentace 

i/ Nominace na mez. soutěže: 

P ČKS bere na vědomí změny v nominacích na mez. soutěže z kalendáře ISU: 

- Sourozenci Taschlerovi (resp. trenér Zanni) požádali o dodatečné zařazení do soutěže 

v Nice, aby po Challengerech a před GP vyzkoušeli případné úpravy programů, 

pořadatel dodatečnou přihlášku akceptoval. 

Bohužel Filip Taschler onemocněl, takže účast bylo nutné na poslední chvíli zrušit. 

 

- Pořadateli zrušeny Mont Blanc Trophy a juniorská část Golden Spin of Zagreb – 

hledáme náhradní soutěže, což je zejména pro SD obtížné. Juniorské SD byly 

zrušeny všechny tři mezinárodní soutěže, které plánovala. 

 

Matyáš Bělohradský oznámil emailem dne 4. 10. 2022 ukončení kariéry. 

V této souvislosti je nutné přijmout následující rozhodnutí: 

V souvislosti s nominací na Univerziádu 2023 v Lake Placid je možná účast 

náhradníka, Petra Kotlaříka, pouze v případě, že splní kritéria ISU (TES mins) pro 

ME do termínu přihlášek.  
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P ČKS schvaluje (pro opomenutí v předchozím zápise) finanční podporu 

v reprezentační smlouvě pro Amélii Emmu Ceplovou a pro TP Eliška Žáková – Filip 

Mencl. TP bude podpora uvolněna po jejich účasti na první mez. soutěži 

z kalendáře ISU (v plánu mají Memoriál Pavla Romana v Olomouci). 

 

 

b/ Talent 

i/ Kontrolní tréninky – listopad 

Rozpočet byl P ČKS schválen. 

 

ii/ kemp na suchu 

Termín: 11. - 16. 04. 2023, všechny disciplíny. 

Byla podána informace o zamýšleném kempu na suchu, který vzešel z odpovědí v 

dotazníku trenérů v Příbrami; hlavním záměrem je práce na fyzické kondici a 

zároveň „mimobruslařské“ a odpočinkové aktivity (tanec, jóga, herectví …). Kemp je 

určen všem závodníkům, zařazeným v projektech ČKS. 

Schválen „Hotel Pecr“ v Peci pod Sněžkou, ve vybavení i wellness. K. Kamberská 

zjistí finanční podmínky navržených spolupracujících trenérů a mentálních koučů a 

jejich časové možnosti (Mičánková, Dědík + partnerka, líčení, herectví, Štecák, 

Rainfellows). Pro líčení bychom rádi využili partnerství s firmou Dermacol. 

 

iii/ Velký jarní kemp (VT Ostrava) 

Termín: 02. - 07. 05. 2023. 

Tentokrát pro všechny disciplíny, vedoucí trenéři: R. Arutyunyan, M.Březina, 

M.Zanni, O.Hotárek, A.Cappelini. 

 

iv/ upozornění pro trenéry talentových projektů 

P ČKS souhlasí s návrhem předsedkyně TMK, aby bylo trenérům, kteří jsou součástí 

podpory talentované mládeže (trenérské smlouvy) odesláno důrazné upozornění, 

že není možné, aby se v době probíhajících akcí ČKS (kempy, soutěže, na které jsou 

nominováni/se účastní jejich sportovci) účastnili akcí (především soutěží) s jejich 

svěřenci z jiných členských federací ISU, tak, jak bylo zjištěno, že se stalo na začátku 

této krasobruslařské sezóny! 

 

c/ oblast vzdělávání 

ČKS se na základě iniciativy S. Židka a K. Kamberské zapojí do testovací verze 

vzdělávacího modulu ISU „e-learning for coaches“. Organizací překladů a účasti 

frekventantů je pověřena K. Kamberská.  

 

 

4. Jednání s SPR Media 

K jednání byla přizvána jednatelka společnosti Martina Kučerová, která představila 

následující body: 
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PLÁNY KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT 

V komunikačním plánu jsou témata/závody, kterým se SPR media bude věnovat 

pečlivěji, jako např. pokrývat na místě Memoriál P. Romana v Olomouci, soutěž na 

sociálních sítích pro partnera Dermacol apod. 

Obsazení jednotlivých domácích akcí bude řešen se sekretariátem. 

 

WORLD SKATING DAY 

Připravena je výzva pro krasobruslaře i veřejnost, aby  

1) krasobruslaři zvali zájemce na brusle v den WSD - 4. prosince (tzn. fáze před),  

2) tito účastníci posílali svá videa, jak bruslí (tzn. pokrytí WSD).  

Komunikace bude podpořena tiskovou zprávou.  

 

KONTAKTY S BRUSLAŘI 

Vše zatím funguje, krasobruslaři jsou většinou ochotní a v rámci svého vytížení i k 

dispozici, pokud je něco třeba. 

 

PR/KOMUNIKACE 

- postupně bylo publikováno/zprostředkováno 

10 článků na webu/tiskových zpráv (prověrky, Juniorská Grand Prix, závody v 

sezóně, MS 2026) 

1x zprostředkovaný rozhovor - Mrázkovi 

1x TZ k MS 2026 

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ (25. 8. – 25. 10.) 

Pravidelné měsíční reporty jsou ukládány na web do složky Dokumenty: 

https://www.czechskating.org/dokumenty/reporty-ze-socialnich-siti 

Veškeré statistiky jsou bez jakékoli finanční podpory příspěvků, reklamy nebo 

placené kampaně. 

 

Facebook: 

-       Počet fanoušků 7 764 

-       77 postů  

-       9 331 liků 

-       456 komentářů 

-       525 sdílení 

 

Instagram: 

-       Počet fanoušků 3 996 

-       77 postů 

-       15 864 liků 

-       124 kometářů 

-       92 stories 

 

Web: 

Došlo k aktualizci „hopemage“, kam se již v průběhu sezony budou vkládat texty o 

https://www.czechskating.org/dokumenty/reporty-ze-socialnich-siti
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závodech a výsledcích českých reprezentantů v pravidelných intervalech. 

Upravilo se pořadí a aktuálnost textů v úvodním „karuselu“ – zatím v něm nelze 

nastavit počet zobrazených textů, ale je možné staré mazat a tím kontrolovat, kolik 

a jaké tam jsou.  

 

 

5. Různé 

 

  a/ Alpine Pro 

E. Milčinský dohodl, že se zatím zajistí seniorská a juniorská reprezentace. 

GS pošle do konce týdne rozdělení velikostí na část, která se bude „brandovat“, 

a část, která musí zůstat bez značek (činovníci na soutěže ISU). Následně se 

udělá první objednávka. 

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční v rámci MM ČR v Budapešti (především 

nominace), případně se P ČKS sezve v případě potřeby k jednání on-line. 

 

 

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


