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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Ostravě ve dnech 4. 9. 2022 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil jednání P ČKS po skončení programu seniorských prověrek 

výkonnosti a přivítal hosty, zástupkyně VSC Praha: ředitelku Lenku Kovářovou a 

vedoucí sekce krasobruslení Petru Bienovou, které byly přítomny i volným 

programům seniorských prověrek: 

 

a/ VSC  

Ředitelka VSC, paní Lenka Kovářová, seznámila P ČKS s novou strukturou sekce 

krasobruslení: připravuje ustavení funkce koordinátora reprezentace (navržen S. 

Židek), osoby zodpovědné za oblast Talentované mládeže (K. Kamberská) a osob 

zodpovědných za metodickou oblast (V. Milčinská – vzdělávání, G. Hrázská Žilková – 

tance, Lukáš Ovčáček – SD). Konzultanty dále budou Ondřej Hotárek a Anna 

Cappellini, kteří pracují v ISU Centre of Excellence v Bergamu. 

Ředitelka dále informovala o nadstavbových tématech, která by měla být 

v dohledné době zpracována v metodické oblasti: kondice, kondiční příprava, 

prevence úrazů, (sebe-)prezentace, herectví atp. 

 

b/ ISU JGP v Ostravě 

Předseda OV S. Židek informoval o právě skončené soutěži JGP v Ostravě, která 

skončila velkým organizačním úspěchem a otevřenými pochvalami zástupců ISU 

např. na meetingu vedoucích výprav. Předseda také poděkoval všem 

spolupracovníkům, kteří se na úspěchu soutěže podíleli. V neposlední řadě 

vyzdvihl výkon tanečního páru sourozenců Mrázkových, kteří vybojovali pro Českou 

republiku historické zlato v soutěžích tanečních párů, ale ocenil i výkony dalších 

debutantů v soutěžích JGP, Kateřiny Hanušové a TP sourozenců Blaasových.  

 

 

2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

 

a/ Semináře ČKS Ostrava, září 2022 

P ČKS schválilo per rollam rozpočet seminářů R, Tr a členů TP. 

 

 

 

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

 

 Sportovně technická komise 

 

a/ Pravidla – systém mistrovských soutěží 

P ČKS schvaluje upravenou verzi tohoto dokumentu, která zahrnuje i nově 

zařazené kategorie synchronizovaného bruslení a uvádí do souladu názvy 

jednotlivých kategorií TP, SD a SB s mezinárodním označením. Dokument je 

publikován na webu ČKS. 

b/ Krasobruslařské závody sportovců Speciálních olympiád 

Pořadatelé z Brna požádali ČKS o zapůjčení systému na tuto soutěž a požádali o 

odpuštění nákladů. P ČKS souhlasí s odpuštěním ceny půjčovného za poskytnutý 

systém, ale náklady na obsluhu systému a jejich dopravu zůstanou zachovány a 

budou pořadateli přefakturovány. Zároveň by bylo vhodné, aby pořadatel v 

průběhu akce uvedl, že svaz tuto akci podpořil. 

 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ nominace na mez.soutěže 

P ČKS bere na vědomí změny v nominacích rozhodčích. 

 

b/ Metodická pomoc TS - L. Mužíková. 

Lucie Mužíková bude mít prioritně na starost nominace členů TP na soutěže ČKS. 

V této souvislosti KR navrhuje, aby si zároveň vzala na starosti metodické vedení a 

kontrolní činnost českých TS/TK. K tomu je třeba, aby se osobně účastnila 

některých soutěží v průběhu sezóny.  

P ČKS s návrhem souhlasí a rozhoduje, že svaz uhradí L. Mužíkové cestu, 

ubytování, stravování a odměnu. Odměna zahrne přípravu na soutěž a závěrečnou 

zpráva a je stanovena dle ekonomických směrnic ČKS. 

 

c/ Ruchový mikrofon při soutěžích ČKS 

KR žádá E. Milčinského a obsluhu ISU-SH, aby zvážili technické řešení ruchového 

mikrofonu při soutěžích ČKS, protože KR zaznamenala opakovaně stížnosti a 

podněty z krasobruslařského hnutí, že je komunikace členů TP i rozhodčích slyšet 

v YouTube přenosech ČKS. 
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 Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Reprezentace 

i/ Nominace na mez.soutěže: 

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

 

ii/ Seniorské prověrky bonusy: 

P ČKS také bere na vědomí výši bonusů, které si páry vyjely při seniorských 

prověrkách výkonnosti: 

Natálie Taschlerová / Filip Taschler – RT 1 000 Kč, VT 9 000 Kč 

Denisa Cimlová / Joti Polizoakis – RT 2 000 Kč, VT 1 000 Kč 

Jelizaveta Žuková / Martin Bidař – KP 12 000 Kč, VJ 9 000 Kč 

 

iii/ Přidělení prostředků do RS sportovců/párů 

P ČKS rozhodlo na základě zařazení sportovců v reprezentačních skupinách 

s přihlédnutím k výkonům při juniorských a seniorských prověrkách výkonnosti a 

na základě výkonů předvedených sportovci při JGP v Ostravě zatím o přidělení 

částek těmto sportovcům: 

Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek   

Natálie Taschlerová / Filip Taschler 

Elizaveta Žuková / Martin Bidař 

Eliška Březinová 

Georgii Reshtenko (peníze mu budou uvolněny až po návratu do plného 

tréninkového procesu po zranění). 

Kateřina Hanušová 

Barbora Tykalová (bude uvolněno po JGP v Egně) 

Barbora Kuciánová / Lukáš Vochozka 

Natálie Blaasová / Filip Blaas 

 

Ostatní sportovci mají mimořádně možnost vyčerpat do konce roku 2022 

prostředky, které jim zůstaly na jejich RS ze sezóny 21/22 

 

O případném přidělení dalších prostředků bude rozhodnuto na jednání P ČKS         

2. 10. 2022 dle výsledků a výkonů předvedených na mezinárodních soutěžích do 

termínu tohoto jednání a s ohledem na čerpání rozpočtu a peníze, které budou 

zbývat pro čerpání části dotace týkající se reprezentace. K tomu P ČKS ukládá 

ekonomce, aby připravila rozvahu celkové částky, která ještě zbývá k rozdělení (s 

koeficientem 1,3 jako obvykle pro odložené čerpání až v roce 2023).   

 

iv/ Georgii Reshtenko  

Předseda Židek podal informace o vývoji rekonvalescence sportovce po zranění. 
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b/ oblast vzdělávání 

 

i/ Zásady pro trenéry 

Předsedkyně TMK předložila návrh úprav části pravidel týkající se vzdělávání 

trenérů a trenérských tříd. P ČKS jej posoudí a schválí na následujícím jednání 

s okamžitou platností ode dne schválení. 

 

ii/ Testy výkonnosti 

P ČKS schválilo per rollam žádost BK Variace Liberec o přesun TV na ZS v Turnově 

(haly v Liberci nejsou k dispozici). 

 

P ČKS schvaluje návrh TMK na obsazení podzimních testů výkonnosti komisaři: 

Turnov: P. Římalová - vedoucí TV, M. Matloch, K. Pavlovičová, náhr. H.Křivová 

Kopřivnice: S. Židek - vedoucí TV, V. Milčinská, L. Ovčáček, náhr. K. Tykalová 

 

 

5. Různé 

 

  a/ Stravné 

P ČKS upozorňuje ekonomku, že od posledního jednání došlo k aktualizaci 

stravného ze strany MF, a žádá jí o zahrnutí změn do připravované úpravy 

ekonomických směrnic.  

 

   

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční v Brně v neděli 2. 10. 2022 v 10 hodin. 

 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


