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ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDNICTVA ČKS ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 

 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení delegáti, hosté, kolegové a sportovní přátelé, 

 dovolte, abych vás seznámil s činností předsednictva našeho svazu za období od Valné hromady 
v září 2020. 

 Není pro mě tentokráte jednoduché hodnotit uplynulý rok, kdy náš svaz i sportovní život celkově 
zasáhla pandemie koronaviru. V tomto období bylo nesmírně náročné plnit stanovené cíle tak, jak 
jsme byli zvyklí. Tím spíše, že se blíží ZOH 2022 v Pekingu a přední reprezentanti tak měli v těchto 
ztížených podmínkách usilovat o splnění kvalifikačních kritérií. 

Od poslední VH se předsednictvo scházelo o mnoho častěji, než bývalo obvyklé. Sešlo se na 
řádných nebo mimořádných (většinou online) jednáních celkem 16x.  

Počet zasedání řádných a mimořádných vyžadovala náročná doba. V úvodu vzpomínané 
pandemické období nebylo vůbec jednoduché, a to určitě pro nikoho z nás a pro sport už vůbec. Pocit, 
že je najednou oblast sportu téměř na posledním místě zájmu zodpovědných orgánů a vlády, 
naplňovalo všechny pesimismem. Několik petic a výzev nepomáhalo. V této situaci a atmosféře 
naplánovat činnost i na týden dopředu bylo nemožné. Častá a dalo by se konstatovat i velmi chaotická 
rozhodnutí o restrikcích ve společnosti sportu vůbec nepomáhala. Přes chápání vážnosti situace a 
počtech nakažených covidem bylo velmi složité se pohybovat v úzce vymezených „mantinelech“ a 
zajišťovat fungování sportu, byť v jeho elementární podobě. 

 
Přesto je zde několik aktivit, které se všemi silami podařilo zvládnout. V úvodu sezóny 2020/21 

se podařilo zorganizovat na mezinárodní úrovni Nebelhorn Trophy, kde získal jasné vítězství TP 
sourozenců Taschlerových, E.Březinová byla v ženách 9. a SD Zhuk/M. Bidař 4. Řada závodů byla 
bohužel postupně rušena včetně celé světové série ISU Junior GP, takže i Czech Skate 2020 Ostrava. 
Stihly se uspořádat Testy výkonnosti v Čechách a na Moravě. Kluby trénovaly velmi omezeně, některé 
vůbec ne, hledaly se možnosti a okolnosti, za kterých by mohli krasobruslaři na led.                              

Jelikož 4Nationals, MMČR 2021, bylo tentokráte plánováno na začátek prosince v Cieszynie 
v Polsku, kde se mohlo trénovat i soutěžit v celku normálně, mohla se zúčastnit (samozřejmě za 
dodržených hygienických podmínek) i výprava ČKS.  

Bylo zrušeno ME, ale nakonec se podařilo ISU uspořádat formou tzv. bubliny MS ve 
Stockholmu. Podmínky byly stanoveny velmi striktně, ale pořadatelé vytvořili i tak velmi přátelské a 
příjemné prostředí. Obsadili jsme všechny 4 kategorie (M. Březina 19. místo, E. Březinová 22., SD 
Zhuk/Bidař 15. a TP Taschlerových 22.). Kvalifikace z tohoto MS hned ve třech kategoriích na ZOH 2022 
musíme považovat a rovněž považujeme za velký úspěch. Lze doufat, že za necelé tři týdny budeme 
znát i výsledek z dodatečné kvalifikace na ZOH, v našem případě TP Taschlerových. Budeme jim držet 
palce a v případě postupu bychom mohli opět po delší době obsadit na ZOH všechny kategorie. 

 
Je třeba doufat, že se pandemická katastrofa nebude již letos opakovat. Uskutečněné Prověrky 

výkonnosti ČKS ve dnech 19. – 21.8.2021 v příjemné atmosféře Ostravar Arény v Ostravě ukázaly oproti 
loňsku zlepšení výkonů u řady závodníků. Ano zlepšení, ale čeká nás všechny zodpovědné jak ve svazu, 
tak i v klubech hodně a hodně tréninkové píle a činností k zajištění nejen tréninkových podmínek, ale i 
příjemné pracovní atmosféry.  

Nelze opomenout, že tréninky pro tento rok byly pro amatérský sport uvolněny až v polovině 
května. Samozřejmě, některé kluby možnosti neměly, neboť řada stadionů ledové plochy rozmrazila a 
nebyla ochotna v květnu nově namrazit. Proto dohnat zameškané hodiny tréninku nebude tak 
jednoduché, ale to již bude především na nás, statutárech klubů. O svazových aktivitách se zmíním 
později.  
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V období, kdy restrikce zabraňovala pravidelné činnosti amatérských sportovců, předsedkyně 

TMK, za souhlasu P ČKS, zajistila možnost tréninku v Příbrami pro členy reprezentačních týmů ČR a 

SCM, nad 15 let věku s ukončenou ZŠ a pod smlouvou se svazem. Tréninky proběhly ve třech 

minikempech v období 18.11. - 2. 12. 2020. Mrzelo nás ale, že někteří sportovci, absolvující tyto 

kempy, se pak ani nezúčastnili MMČR v Cieszynie. 

Velmi dobrým počinem statutárů svazu bylo intenzivní jednání s představiteli NSA a tím 
následně MZd ČR. Podařilo se jim postupně získat výjimky hlavní hygieničky ČR na pořádání soustředění 
seniorské a mládežnické reprezentace ČKS tzv. bublin, a to členů SCM, PRTM, posléze i kandidátů PRTM 
a dalších závodníků dle výsledků na MČR. Bubliny byly pořádány pro Čechy v Praze na ZS HASA a pro 
Moravu a Slezsko na RT Torax Aréně v Ostravě Porubě. Do doby uvolnění restrikcí se podařilo 
uspořádat v období 25.2. – 25.4.2021 v Praze a v Ostravě 7 bublin. O nově požádané a schválené 
bubliny v měsíci květnu byl zájem pouze v Ostravě v termínu 13. – 16.5.2021. Od 17. 5. se mohlo 
trénovat pravidelně v klubech za daných hygienických opatření. Organizace bublin nebyla vzhledem ke 
stanoveným podmínkám jednoduchá, ale s naprostou jistotou mohu konstatovat, že splnily svůj účel, 
sportovci a trenéři se na každé setkání těšili a byl vidět opravdu velký výkonnostní skok sportovců mezi 
první a poslední akcí.  
 
 Zatímco se neustále prodlužoval nouzový stav, svaz se klubům snažil pomáhat i finančně.  
Během podzimu jsme mimořádně podpořili kluby a jejich talentované členy částkou ve výši 4,063.300,-
Kč.  Stejně pro posílení motivace bylo svazem schváleno a zajištěno online cvičení 3x týdně (paní 
Mičánková, P. Ulman a Š. Cenková) pro všechny sportovce z klubů. Cvičení byla rozdělena vždy do dvou 
věkových skupin. 

V průběhu hodnoceného období proběhlo rovněž poptávkové řízení k PR svazu. Byl vybrán 
nový subjekt SPR Media, který se vám dnes představí. 
 P ČKS považuje za důležité podporovat možnosti zařazení vědeckých poznatků do tréninku 
vrcholových sportovců (i v souladu s doporučeními NSA), a proto souhlasilo s nákupem techniky 
z dotace Programu Talent s tím, že se s ní začne pracovat v rámci plánovaných VT SCM v Příbrami a 
PRTM v Kravařích již v tomto měsíci. 

Nezbytnou součástí činnosti ČKS je oblast vzdělávání. V návaznosti na jednání o koncepčním 

zpracování výukového materiálu pro vzdělávání v rámci ČKS na všech úrovních byla již dříve pověřena 

Mgr. K. Kamberská zpracováním postupu, jako i dílčími jednáními s ředitelkou VICTORIA VSC Praha. 

Základní informativní materiál s návrhem postupu byl zpracován a předložen pro další diskusi členům 

P ČKS. Jelikož došlo k chybě v komunikaci mezi členy TMK, byla následně ustavena Redakční rada pro 

metodické materiály. V současné době je materiál stále ve stavu zrodu, ale naší snahou nyní bude 

zjednodušit celý proces, využít kvalitní metodické materiály, které jsou v současnosti k dispozici 

z vysokých škol a vytvořit podklady pro školení trenérů všech stupňů, a tím v rámci ČKS sjednotit 

metodiku školení. 

Zůstane však nezbytné nadále pracovat na postupu k přijetí vzdělávacích principů 

s přihlédnutím k současným trendům vzdělávání trenérů, ale ne pouze jich, v rámci ISU, ale rovněž i 

EU. Zahájili jsme konzultace s osobami, které se na tuto oblast v rámci ISU zaměřují a na zpracování 

podílejí. Půjde především o sjednocování rozsahu výuky v rámci celého krasobruslařského hnutí, a to 

pro veškeré stupně vzdělávání. To bude ještě dlouhodobější proces.                                                                                                

Snaha sjednocení výuky v rámci metodiky je však otázkou kratšího období, neboť půjde o 

administraci již platných principů tak, aby pro další absolventy např. školení trenérů lic. C byly 

k dispozici stručná skripta s odvoláním na moderní způsoby výuky elementů krasobruslení a dalších 

oblastí, které by měl každý trenér znát. Již dnes může každý zájemce sledovat práci DvK ISU a jeho 

Centres of Excellence, kde se může každý seznámit se současnými postupy vzdělávání, a to pro různé 

kategorie. 
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Nezbytné bude, aby i KR svazu inovovala systém vzdělávání mladé generace rozhodčích s cílem 
společného pohledu trenérů a rozhodčích na dynamický rozvoj moderního krasobruslení. 
  
Jistě jste zaregistrovali z informací z jednání P ČKS, že náš svaz zaslal kandidatury na ME v Ostravě a 
MS v Praze. Dalo se předpokládat, že napoprvé to nevyjde, a tak máme v plánu podat kandidatury i 
v dalších letech. Statutáři svazu spolu s GS se zúčastnili zásadních jednání s managementem O2 
Arény. Následně předseda a místopředseda svazu zorganizovali jednání s vedením HC Sparta Praha, 
kteří mají O2 jako domácí zázemí a termíny MS budou vždy spadat do období Play Off v ledním 
hokeji. Organizováním dalších evropských nebo světových akcí může svaz opět hodně získat. Není 
však vzhledem ke stanoveným podmínkám v rámci ČR, i ISU, jednoduché akce získat a následně 
kvalitně uspořádat, a to především s koncovou plusovou bilancí rozpočtu. Musíme nadále v rámci 
sportovní diplomacie usilovat o získání těchto možností.    
 

Základem činnosti svazu je součinnost jednotlivých komisí. A já věřím, že se vše opět dostane do 
správných, přímých a jednosměrných kolejí.  

 

Ekonomka svazu bude mít svou samostatnou prezentaci o rozpočtu a s tím související 
problematikou. 

 

Komise rozhodčích. 

KR v průběhu roku konzultovala online a prezenčně se sešla jednou. 

KR se již v květnu rozhodla zrušit seminář rozhodčích z důvodu C19, kdy sezona 2020/21 vlastně 

neproběhla a většina rozhodčích se zúčastnila semináře v roce 2020.   

Místo toho se KR rozhodla vypracovat manuály pro porady rozhodčích všech disciplín před soutěží. 

Manuály jsou již umístěny na extranetu ČKS.  

Pro sezónu 2021/22 byla udělena rozhodčím, kteří se nezúčastnili semináře v roce 2020, výjimka.  

V roce 2022 se musí semináře zúčastnit všichni rozhodčí. 

Včera se uskutečnilo školení členů technického panelu, aby bylo vše připraveno pro nastávající 

sezónu. 

Komise se bude potýkat i nadále s obsazováním členů technického panelu na pohárové závody, 

protože je stále nedostatek těchto odborníků a obsadit panel na takové množství závodů bude opět 

velmi náročné. 

Snahou KR je doškolovat nové TK, TS a rozhodčí s cílem tyto následně vést ke vzdělávání v rámci ISU.  

Počet mezinárodních rozhodčích není velký a je problém našimi rozhodčími obsazovat mezinárodní 

závody. 

KR pořádá 11.9.2021 seminář pro nové rozhodčí a zároveň pro rozhodčí na zvýšení kvalifikace. 

Přihlášeno je 8 nových a 5 stávajících rozhodčích. 

18.9.2021 proběhne v Jihlavě dokončení semináře pro nové adepty do technického panelu SB, a to 

praktickou zkouškou uchazečů  

KR provedla nominace na MZ do konce roku 2021 a připravuje nominace VR a členů TP na domácí 

závody Českého poháru a Poháru ČKS. 

 

Sportovně technická komise 

Komise STK se sešla na svých 3 zasedáních. Řešila převážně přestupy a hostování, pravidla, směrnice 

a přípravu změny Registračního řádu a možnosti sportování v době po covidové. 
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Ve spolupráci s ISU a její servisní IT firmou ST Sport servis připravovala komise možnosti pořádání 

závodů, kde by se vyzkoušel online způsob hodnocení rozhodčími a členy technického sboru. Po 

vyhodnocení zkušebního závodu, který pořádaly ISU a ST Sport servis, bylo od tohoto záměru 

upuštěno. Důvodem byla především nutnost sofistikovaného hardwarového a softwarového 

vybavení každého člena obou panelů a zajištění dostatečných kapacit pro přenos velkého množství 

dat a ani to by nezaručilo bezproblémový průběh hodnocení, o vysokých finančních nákladech 

nemluvě.  

 

Trenérsko-metodická komise 

V posledním měsíci došlo k nečekané rezignaci členky P ČKS paní Mgr. Moniky Škorničkové na funkci 
předsedkyně TMK ČKS a současné žádosti o rozvázání pracovního poměru jako vedoucí SCM ČKS. 
Jako člověk znalý sportovního prostředí vím, že nic není černé nebo bílé a na komplikované situace 
lze nahlížet různým způsobem. Vždy je ale důležité snažit se o hledání řešení, nezřídka i v podobě 
kompromisů, které pro dosažení nejlepší cesty k cíli bývají někdy zcela nezbytné. Není nyní mým 
cílem rozebírat podrobněji oblast TMK v uplynulých třech letech.                                                      
Zabralo by to hodně času, ale velmi stručně.  

Zaskočily mě uváděné důvody pro zmíněnou rezignaci, cituji – „totálně odlišný názor a pohled na 
koncepci krasobruslení v České republice“. Důvody se nejen mně osobně, ale i mým kolegům nezdají 
být adekvátní a neodrážejí skutečnou realitu.  

Těžko mohli mít další členové předsednictva zcela odlišný názor, když NIKDY nebyla celková koncepce 
předložena. Řadu některých dalších návrhů paní Škorničkové jsme přijímali, a to buď jednohlasně, 
nebo těsnou většinou. Musím se přiznat, že jsme rovněž věřili a očekávali, že nezůstane pouze u 
návrhu, ale že bude vše podrobně rozpracováno, sledováno a následně vyhodnoceno. Bohužel, často 
byl návrh rozpracován jiným členem předsednictva, abychom byli schopni tento návrh dále 
prezentovat našemu hnutí. I průběhy některých důležitých projektů, které byly finančně náročné, se 
časově protahovaly a termíny plnění se posouvaly.  

Ano, můžete se ptát, proč se to vše neřešilo už dříve? Otázky vychází z logického základu. P ČKS jako 
takové se snažilo problematiku kontinuálně řešit. Uznávám, bylo velkou chybou, že se v zápisu vždy 
hledala ta správná slova, která by nezněla moc kriticky s vírou, že se věci následně posunou, dořeší a 
všichni budou chápat, co se od nich očekává. 

Nyní, s odstupem času, začínám chápat dotazy zejména z trenérské obce. Tazatelé se podivovali, že 
členka P ČKS může ve skutečnosti v rámci své významné funkce realizovat svůj privátní projekt v 
oblastech, za které je sama ve svazu zodpovědná. Někteří trenéři, a i kluby jej často považovali za 
oficiální projekt svazu. Asi lze pouze litovat, že ze strany předsedkyně TMK nebyla věnována stejná 
míra plánování a především realizace podobných činností pro svaz. Pak bychom možná takovouto 
situaci pravděpodobně neřešili. 

Prioritní oblastí zájmu předsedkyně TMK nebyla bohužel ani naše reprezentace. Ta reprezentace, 
která je důležitou vizitkou svazu a připravovala se na jedinou celosvětovou akci sezóny, a to MS ve 
Stockholmu. Svými výsledky se kvalifikovala přímo na ZOH 2022 hned ve 3 kategoriích. Stalo se tak 
díky spolupráci vedení ČKS a Victoria VSC MŠMT Praha a zajištěným podmínkám přípravy, byť někdy 
nejednoduchých.   

Ale je nezbytné v práci předsednictva pokračovat a jít dál!  

TMK svazu, se částečně personálně měnila, a přes veškeré problémy v průběhu uplynulého období se 
snaží jako celek starat o naše sportovce na různých výkonnostních úrovních. Snaží se spolu s P ČKS 
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rozvíjet další možnosti k podpoře nejen reprezentantů, ale i členů našich projektů např. v mentální 
přípravě, v oblasti testování nebo lékařského zabezpečení. 

Určitě velkým úkolem bude nastolení opravdu dobré a účinné spolupráce mezi ČKS a Victoria VSC 
MŠMT. Z této spolupráce mohou s určitostí vyplynout možnosti využívání odborníků různých oblastí 
v rámci našich VT SCM a PRTM, PRTM. 

Svaz klade důraz na výchovu mladých trenérů pořádáním školení trenérů licence C. Nyní v Ostravě po 
Prověrkách výkonnosti proběhly zkoušky trenérů lic. C v Ostravě, chystá se podzimní školení trenérů 
lic. C v Praze.  

Dokončily se úpravy Testů výkonnosti pro kategorii TP.  I když ještě není vše 100%, věřím, že se malé 
chybičky brzy odstraní.  

Chtěl bych vás současně informovat, že na páteční zasedání P ČKS v Praze byl pozván pan Tomáš 
Verner, který skončil v rámci poslední volební VH jako druhý kandidát na post předsedy/předsedkyně 
TMK ČKS. 

Členové předsednictva a GS seznámili T. Vernera s povinnostmi předsedy trenérsko-metodické 
komise. 
Tomáš Verner po zvážení povinností souhlasil s tím, že přijme funkci předsedy TMK jako kooptovaný 
člen P ČKS ke dni skončení funkčního období paní Škorničkové (dne 16. 10. 2021). P ČKS pověřilo 
Tomáše Vernera, aby do doby své kooptace již řídil činnost TMK. 
 

Z kalendáře závodů v rámci ČKS vyplývá, že se snažíme uspíšit a rozšířit závodní sezónu. Rád 
bych vás proto opravdu upřímně požádal, aby se všichni pořadatelé soutěží snažili dodržovat 
stanovené podmínky jak organizační, tak i hygienické. Naši sportovci budou mít opět velkou motivaci 
k tréninku a určitě i k dalšímu zlepšování výkonnosti. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům předsednictva, revizní komisi i pracovníkům 
sekretariátu za jejich práci v průběhu celého hodnoceného období, které bylo nesmírně náročné. 
S velkým respektem a úctou k veškeré odvedené práci velmi děkuji všem trenérům, rozhodčím, 
členům technických panelů za jejich dosavadní přínos svazu, který jde mnohdy na úkor volného času i 
osobního života. Stejně jako já i vy jste museli v uplynulém roce řešit věci, které byly donedávna 
nepředstavitelné. Je jasné, že po tomto složitém období zůstanou nějací „kostlivci ve skříni“. Určitě 
bude prostor i ty vyřešit. Jsem ale velmi rád, že kluby i nadále zůstávají aktivní a dělají vše pro to, aby 
nás sportovci mohli potěšit skvělými výsledky a všichni měli ze sportu radost, nehledě na nepříznivé 
okolnosti. 

 Děkuji za pozornost a přeji všem stálé zdraví, pohodu a chuť pracovat pro náš krásný, byť 
často nejednoduchý sport.  

 

Ing. Stanislav Židek 
předseda ČKS 


