
                                                              P ČKS 2. 10. 2022 
 

1 

 

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Brně dne 2. 10. 2022 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil jednání P ČKS a uvedl několik poznámek uplynulému období 

od prvního zasedání, a i k podnětům směrem k jednotlivým komisím v rámci 

jednání: 

 

a/ Victoria VSC MŠMT Praha  

Příprava nové struktury sekce krasobruslení, prezentovaná paní ředitelkou L. 

Kovářovou v rámci minulého zasedání P ČKS, je realizována od 1. 9. 2022. 

 

Předseda svazu obdržel pozvánku na Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších 

sportovců resortního sportovního centra 2021/2022, a to 6. 10. 2022. Toto pozvání 

bylo předsedou svazu s díky přijato. 

 

Spolu s vedoucí sekce krasobruslení Petrou Bienovou se předseda zúčastnil VT 

SCM a PRTM s cílem nejen sledování průběhu, ale i současných výkonů v rámci 

přípravy na novou sezónu mj. připravovaného Talent týmu. 

 

b/ JGP Ostrava 2022 

V současnosti probíhá zajišťování veškerých ekonomických podkladů k vyúčtování 

jak na úrovní svazu, tak i dceřiny CFS s.r.o. 

Zejména je nezbytné ještě poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili 

do organizace této významné akce. 

Sekretariát svazu však ještě čeká spolu s předsedou náročné období s vyúčtováním 

směrem k ISU, MS kraji, statutárnímu městu Ostrava (prostřednictvím BK Ostrava), 

a dále pak Národní sportovní agentuře. 

 

c/ 100 výročí členství ČKS v rámci ISU 

Místopředseda svazu spolu s předsedou a panem Juříčkem, jako přípravný, zatím 

úzký OV, připravují celkový nástin případného průběhu oslavy s návazným VT 

reprezentace vč. SCM a části PRTM. Prvotní návrh byl P ČKS v rámci jednání 

prodiskutován. 

 

 

2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

 

a/ Zásady pro trenéry 

P ČKS schvaluje konečnou verzi dokumentu s platností od 2.10.2022. Dokument 

je již publikován na webu ČKS. 

 

  b/ Ekonomické směrnice 

P ČKS schválilo per rollam konečné znění ekonomických směrnic předložené 

ekonomkou (dokument již je publikován na webu ČKS).  
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Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace z komisí“. 

 

 

3. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Ekonomka svazu 

 

a/ Čerpání rozpočtu ČKS 

Ekonomka představila P ČKS čerpání rozpočtu k 30. 9. 2022. Na základě výše 

nedočerpaných částek v programu Talent a Repre navrhla rozdělení financí do 

konce roku. P ČKS návrh schvaluje. 

 

b/ Úhrady SCM 

Ekonomka i sekretariát upozorňují vedoucí pracovníky SCM, že obdrželi 

opakované stížnosti na zdlouhavé schvalovací procesy faktur a dalších dokladů. 

Ekonomka upozorňuje, že splatnost většiny faktur je 14 dní a svaz je hradí často 

pozdě, až po jejich splatnosti, z čehož vyplývá možnost sankcí.  

Vedoucí SCM bere na vědomí a zavazuje se zrychlit systém schvalování. 

 

c/ Smlouvy 

Ekonomka navrhuje k projednání následující smlouvy: 

- Dodatek č.2 ke Smlouvě o podpoře tréninkového procesu  

  PČKS schvaluje s účinností od 1.1.2023 

- Dodatky ke smlouvám s p. Mrázkem a E. Milčinským (ISU systém) –  

   prodloužení na sezonu 2022/2023  

  PČKS schvaluje 

 - uzavření smlouvy v rámci s.r.o. (CFS x ČKS při JGP, e-shop, SPR média)  

   Úkol pro jednatele CFS s.r.o. 

- uzavření smluv pro pořadatele Memoriálu P. Romana v Olomouci a Santa  

   Claus Cup SB v Brně  

   PČKS souhlasí s navýšením částky podpory na náklady na technické sbory a 

rozhodčí ze 75 na 100 tisíc korun. 

  

e/ Zástup za paní Schnappelovou 

Paní Schnappelová odchází 5. 10. 2022 na mateřskou dovolenou.  

Ekonomka žádá P ČKS o schválení pravomoci, aby mohla v koordinaci s GS 

rozdělit každý měsíc odměny pracovníkům, kteří budou vykonávat činnosti za 

paní Schnappelovou, a to do výše nákladů, které ČKS za pracovní poměr hradil.  

P ČKS schvaluje. 

S paní Hrdličkovou je dohodnuto pokračování spolupráce v oblasti SCM a dotací 

za stávajících podmínek.  
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f/ Seminář NSA 

Ekonomka a GS se v úterý 27. 9. zúčastnili semináře NSA k dotacím 2023. Objem 

dokumentů, excelovských tabulek a potvrzení se bohužel nesníží, naopak bude 

horší to, že již nebude možnost oprav a žádosti se automaticky ukončí, bez 

přidělení peněz. Asi nejhorší je, že NSA chce snížit rozpětí podpory talentů 

pouze na věk 12 – 21 let. To by bylo pro naše PRTM v podstatě likvidační.  

 

Ve spolupráci s vedoucí TMK, vedoucím STK a GS bude připraveno vysvětlení 

nutné brzké specializace našeho sportu. Nutné připravit v co nejbližší době 

(polovina října), aby mohlo být podáno se žádostí.  

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Organizační směrnice pohárových soutěží 

P ČKS schválila per rollam OSPS předloženou předsedou STK, který jí následně 

publikoval na webu ČKS. 

 

b/ Krasobruslařské závody sportovců Speciálních olympiád 

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

požádali o odpuštění nákladů. P ČKS souhlasilo 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. 

 

Na základě rozhodnutí pořadatele proběhl závod bez zajištění ISU systému ČKS. 

S organizátory bude zahájeno jednání o formě možné podpory soutěže ze strany 

ČKS v roce 2023. 

 

b/ Přestupy a hostování 

P ČKS schvaluje přestupy a hostování schválené STK v zářijovém přestupním 

termínu ČKS.  

 

c/ Pohárové soutěže 

Předseda STK předložil P ČKS žádost BK Uherský Brod o sloučení závodu Poháru 

ČKS a Českého poháru v termínu 12. – 13. 11. 2022 se začátkem již od pátku 

11.11.2022 odpoledne.   

P ČKS schvaluje. 

 

d/ ZODM 2023 

Předseda STK seznámil P ČKS s problémy s právní subjektivitou a podpisem 

smlouvy s pořadateli krasobruslařských soutěží ZODM 2023 v Nové Pace, která se 

uskuteční v termínu 22. – 27. 1. 2022. 
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e/ ISU SH – hardware a software 

E. Milčinský podal informace o přípravě softwarů ISU SH na sezónu, problémy s 

výstupy a neustálé nové aktualizace FS Managera. 

Zároveň jsou problémy s nastavením Calcu pro Pohár ČKS, a to, že nelze nastavit 

dle dnešních pravidel a přednášky na semináři v Ostravě Choreo Seq. 

P ČKS schválilo upřesnění definice prvku choreografická sekvence v náplních 

kategorií Poháru ČKS.  

 

Choreografická sekvence sestává buď 

a) ze dvou spirál, každá z nich o délce min. 3 sekundy, které mohou být propojeny 

kroky nebo obraty nebo jinými bruslařskými pohyby jako je arabeska, měsíc, Ina 

Bauer, vozíček vzad, poskok nebo 

b) z 1 spirály o délce min. 6 sekund a min. jednoho odlišného pohybu jako je 

arabeska, měsíc, Ina Bauer, vozíček vzad, poskok, které mohou být propojeny 

kroky nebo obraty. 

Hodnotí se pouze GOE. 

 

Toto znění bude co nejdříve zveřejněno na webu ČKS.  

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ nominace na mezinárodní soutěže 

P ČKS bere na vědomí změny v nominacích rozhodčích: 

- JPG v Arménii byla ISU z bezpečnostních důvodů zrušena (a tím účast F. Baudyše, 

bohužel, byla nám vrácena jen asi polovina ceny letenek). 

- R. Kosina byl pořadateli v Bratislavě přímo pozván na Memoriál O. Nepely, 

protože měli málo tanečních rozhodčích, bez úhrady nákladů ze strany ČKS.  

- Zároveň se R. Kosina musel omluvit ze zdravotních důvodů ze soutěže JGP 

v Gdaňsku. Náhradníka již není možné v tak krátkém čase povolat. 

- Rozhodčí F. Baudyš byl pozván pořadateli na soutěž Tayside Trophy v Dundee, 

bez úhrady nákladů ze strany ČKS. 

- Byla zrušena soutěž Mentor Cup v Toruni (v nominaci byla Z. Plesníková). 

- KR provede nominaci na EYOV v Itálii, kde byla ČR vylosována na soutěž  

  chlapců. 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Reprezentace 

i/ Nominace na mez. soutěže: 

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

 

- ISU byla z bezpečnostních důvodů těsně před startem zrušena JGP v Arménii. 

Bohužel, nebyla zajištěna náhradní JGP v jiné zemi, ale došlo k přerozdělení kvót na 

zbylé tři soutěže, pro ČR v kategorii juniorek to vyšlo na první JGP v Gdaňsku 
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v tomto týdnu. Protože dle rozhodnutí P ČKS po prověrkách si rodina Vránkových 

měla uhradit cestu sportovkyně a trenérky a ČKS by hradilo jen pobyt, kde o 

vrácení peněz už GS pořadatele požádal, veškeré vysoké náklady na účast 

v Arménii i Polsku padly k tíži rodičům B. Vránkové. Předsedkyně TMK a GS 

navrhují, aby byla částka rozdílu mezi zakoupenými letenkami a vratkami od 

leteckých společností, přidána B. Vránkové do její repre smlouvy. 

P ČKS návrh schválilo. 

 

- 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. 

 

- S ohledem na pauzu v přípravě způsobenou zraněním G. Reshtenko zatím 

nepotvrdil svou účast na GP Francie. G. Reshtenko nyní dokončuje rehabilitaci 

v Praze a v souladu s doporučením lékaře realizuje pouze omezený trénink. Účast 

na GP ve Francii, vzhledem k současnému stavu, je nereálná. Po dokončení 

rehabilitace a souhlasu lékaře, odletí závodník do USA (jak bylo dříve plánováno). 

 

ii/ Kvalifikační soutěže skupin na šampionáty ISU 

P ČKS schvaluje následující návrh V. Paulusové v TMK zodpovědné za oblast 

synchra:  

 

- nominační soutěží seniorských skupin pro MS 2023 v Lake Placid (USA) bude 

Challenger Mozart Cup v Salzburgu (AUT) v termínu 19. - 21. 1. 2023 

 

- nominační soutěží juniorských skupin SB pro MSJ 2023 v Angers (FRA) bude 

Hevelius Cup v Gdaňsku (POL) v termínu 9. - 11. 2. 2023 

 

Protože na soutěže Challengeru ISU je možné nominovat pouze dvě skupiny a ISU 

ČKS nepovolilo navýšení této kvóty na tři, bylo nutné přistoupit k rozdělení 

nominačních soutěží. 

 

 

b/ oblast vzdělávání 

 

i/ Metodika ve spolupráci s VSC 

Předsedkyně TMK informovala o první schůzce s VSC, které se zúčastnila spolu 

s ředitelkou VSC L. Kovářovou, vedoucí sekce krasobruslení P. Bienovou za účasti V. 

Milčinské a online také spolupracovníka VSC T. Vernera.  

 

a) Byla diskutována možnost získání trenérské kvalifikace Lektor bruslení 

absolvováním ISU vzdělávacího programu Level 1 a Trenéra III. třídy 

absolvováním ISU vzdělávacího programu Level 2.  

Spolu s vedením VSC byl diskutován plán kempů pro jednotlivé věkové 

kategorie a disciplíny. 
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b) Byl rovněž podrobněji představen elektronický tréninkový deník Yarmil, a 

jeho následné případné využití ve dvou kategoriích (jednodušší a 

podrobnější). Po definitivních úpravách a schválení by se přistoupilo k 

povinnosti tyto deníky vést především členy PRTM/SCM. 

 

c) Byly projednány možnosti propojení spolupráce v rámci EDISu mezi VSC a 

ČKS. Lze využít dosavadních zkušeností s dlouhodobým měřením a 

sledováním závodníků Dr. Helešicem. Po jeho souhlasu se dají publikovat 

postupy a částečně i data. Tuto otázku bude řešit V. Milčinská. 

 

 

ii/ Sportovní kempy ČKS 

Vedoucí TMK a vedoucí PRTM připraví plán kempů SCM a PRTM a činnosti na další 

období. 

Oba velmi ocenili přístup a práci všech zúčastněných závodníků a trenérů na 

kempu v Příbrami jak v trénincích, tak při kontrolních jízdách.  

 

Další kontrolní trénink je naplánován na 8. 11. 2022 v Praze pro spádovou oblast 

Čechy a 10. 11. 2022 v Brně pro spádovou oblast Morava. 

 

 

4. Různé 

 

  a/ Alpine Pro 

GS zajistil vyzkoušení velikostí oblečení pro většinu členů a trenérů SCM a PRTM 

na kempu v Příbrami, kde s organizací pomohla i ekonomka + si svolal v Praze 

přítomné sportovce na vyzkoušení oblečení v centrále Alpine Pro. Bohužel, 

zatím z dohodnutých položek byla k dispozici pouze část. 

V co nejkratší době bude dohodnut postup, aby zejména R mohli nové oblečení 

začít používat v co možno nejkratší době. Nutno s Alpine Pro řešit dodávky 

malých velikostí. Tuto oblast spolu s GS svazu řeší místopředseda E. Milčinský a  

J. Mazánek (SPR media).  

 

b/ SPR Media 

    Na příští jednání P ČKS bude pozván zástupce SPR Media (M. Kučerová). 

  Nutno dořešit mj. pokračování oblasti marketingu ve smlouvě s SPR media   

  (J.  Mazánek – s ním proběhne i samostatné jednání).  

  

   

Příští jednání P ČKS se uskuteční v pondělí 31. 10. 2022 od 10:00 hod v Praze. 

 

 

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


