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ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDNICTVA ČKS ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 

 

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

 dovolte, abych vás seznámil s činností předsednictva našeho svazu za období od Valné hromady 

v květnu 2019.  

Jednou větou by se dalo shrnout, že předsednictvo svazu pokračovalo v naplňování svých plánů a 

předsevzetí vzhledem k okolnostem vzniklé pandemie Covidu 19. 

Od VH se předsednictvo sešlo na třech zasedáních v plném zvoleném složení. Velmi nečekaně, 

dne 12. 10. 2019, naše řady opustila MUDr. Jana Baudyšová, předsedkyně komise rozhodčích. Její úmrtí 

zaskočilo nejen nás, ale celé krasobruslařské hnutí. Jana odešla náhle od rozdělané práce, kdy po 

volbách 2018 převzala funkci s velkým cílevědomým odhodláním. Do doby nové volby 

předsedy/předsedkyně KR dnešní Valnou hromadou byla pověřena vedením komise paní Renata 

Schejbalová. Ta se snažila velmi seriózně, a jak je to u ní pravidlem, důsledně naplnit stanovené cíle 

pro KR. Renato, děkuji za pomoc a odvedenou práci. 

Jak tomu bývá již dlouhodoběji zvykem, neschází se P ČKS k jednání pouze na sekretariátu 

v Praze, ale i při různých příležitostech, jakým jsou MČR J, Prověrky výkonnosti ČKS atd. Celkem to tedy 

bylo dalších 7 zasedání – z toho 1x online.  

 Tradičně úvod svého vystoupení věnuji odkazu na některé výsledky, kterým se juniorští nebo 
seniorští reprezentanti prezentovali v sezóně 2019/20 na mezinárodním poli.  

Pravidelnou vizitkou juniorských kategorií je účast ve světové sérii ISU JGP. Asi nejlepšími 
výsledky se v této sérii prezentovali v sólových kategoriích junioři ve složení Matyáš Bělohradský (6. a 
11. místo), Filip Ščerba (16. a 19. místo), Georgii Reshtenko (13. místo). 

Juniorky, přes veškerou snahu, měly v konkurenci pozice složitější a rovněž, v návaznosti na 
stanovená kritéria ISU se mohla zúčastnit každá juniorka pouze jedné soutěže (Nikola Rychtaříková – 
26., Michaela Vrašťáková 34. a Thea Reichmacherová 28.).  

V párových kategoriích jsme měli pouze zástupce v TP. Elizabeta Kořínková-Tomáš Moravec 
13. a 14. místo, Denisa Cimlová-Vilém Hlavsa 15. a 16. místo a sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi 
výborné 3. a 5. místo.  

 Velice prestižní byla světová olympiáda mládeže tzv. YOG v Lausanne, kde výborně 

reprezentovali Daniel Mrázek – 11. místem a TP Denisa Cimlová / Vilém Hlavsa – 8. místem.  

Mistrovství Evropy vždy dává částečný přehled, jak naši seniorští reprezentanti mohou uspět 

na MS. 

Pro rok 2020 se ME konalo v rakouském Grazu: 

Michal Březina – 7. , Matyáš Bělohradský – 20., Eliška Březinová – 22. místo. 
Klára Štěpánová – nepostoupila do VJ (36.). 
Natálie Taschlerová / Filip Taschler – 19. místo 
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Vrcholem juniorské sezóny bylo MSJ v estonském Tallinnu: 

Filip Ščerba – 24., Nikola Rychtaříková – nepostoupila do VJ (46.) a 

Natálie Taschlerová / Filip Taschler – 16. místo. 
 

Nesmíme samozřejmě opomenout kategorii synchronizovaného bruslení. Zde se však stihlo 

z vrcholových světových soutěží pouze MSJ SB v Nottinghamu, kde obsadil Team Harmonia – 11. 

místo. 

Z důvodu koronavirové pandemie bylo těsně před zahájením zrušeno Mistrovství světa 

seniorů v kanadském Montrealu a krátce na to i MS v synchronizovaném bruslení plánované v 

americkém Lake Placid. 

Zmíněná pandemie zasáhla bez nadsázky do celého světa. Výrazně se to projevilo i v oblasti 
sportu jako celku, naše krasobruslení nevyjímaje. Rušily se mezinárodní závody jeden za druhým, my 
jsme byli nuceni zrušit plánované Testy výkonnosti i soutěže do konce sezóny, plánované výcvikové 
tábory.  

MMČR pro rok 2020 tzv. Four Nationals se uskutečnilo tentokrát v ČR, a to v Ostravě. Mohu 
potvrdit, že se akce podařila a organizace byla oceněna všemi představiteli zúčastněných zemí. 
Výsledky znáte a není nutno všechny mistry jmenovat. Diváci zaregistrovali řadu výborných výkonů. 

V Litoměřicích organizátoři zvládli výborně ještě MČR juniorů, MČT TP žactva a PČR seniorů. I 
zde se zaregistrovala řada výborných výkonů a o účast na MSJ mezi juniorkami a juniory proběhly 
tuhé a těsné boje. 

Mistrovství ČR žactva, ml. žactva a nejmladšího žactva pro rok 2020 stihli ještě uspořádat 
organizátoři v Pardubicích. Bylo to rovněž velmi hezké mistrovství a mně nezbývá nic jiného než 
opravdu upřímně poděkovat všem pořadatelům jak vyjmenovaných mistrovských soutěží, ale rovněž i 
všem pořadatelům závodů Českého poháru nebo Poháru ČKS za jejich snahu předvést se co nejlépe a 
poskytnout ty nejlepší podmínky pro možnost předvádění sportovních výkonů na všech úrovních. 

Mrzelo nás samozřejmě, že se již nepodařilo uspořádat z důvodu pandemie mistrovství 
v synchronizovaném bruslení. Pro pořadatele je vždy nepříjemné, když se poctivě snaží připravovat,  
a pak doslova rozhodnutí zasáhne shora. 

Sami jsme to zažili v posledním měsíci, kdy připravené ISU Junior GP v Ostravě, bylo, jak jsem 
se již zmínil v úvodu, rozhodnutím ISU zrušeno, stejně jako i všechny ostatní závody této prestižní 
série. Většinou s tím souvisí i finanční ztráty, ale to u Ostravy vzhledem k dobré spolupráci s Vítkovice 
Arénou a.s., Hotely Clarion a Quality Hotel nebylo nutno řešit. 

Abychom poskytli našim závodníkům, reprezentantům i ostatním nějakou možnost 
mezinárodních startů, snaží se náš svaz podpořit dvě tradiční soutěže u nás, a to v Praze Prague Ice 
Cup a v Olomouci Memoriál Pavla Romana. Oba organizátoři to mají velmi složité, ale snažíme se 
společně najít možnosti organizační i finanční.   

Mrzí nás však fakt, že někteří velmi kvalitní reprezentanti ukončili nečekaně svou krátkou 
kariéru, a to ze zdravotních nebo studijních důvodů. Filip Ščerba, Klára Štěpánová, taneční pár 
Kořínková-Moravec. Zejména technicky krásně zvládnutý 3A Filipa nám bude v mužské kategorii 
chybět. 

Nicméně v minulém týdnu uspořádané Prověrky výkonnosti ČKS ukázaly, že máme s kým 
pracovat dále. Mimo sóla nás velmi zaujaly obě párové kategorie. Letošní uspořádaní se oproti 
minulým létům lišilo a jsem přesvědčen, že přítomni odborníci nejenže rozebrali skutečný stav a 
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problémy, ale především dali rady a ukázali i směr, kterým by se měli naši přítomni reprezentanti 
nadále ubírat. 

TMK svazu se v průběhu prověrek sešla 2x a chce nastolit doporučení, jak se posunout o krok 
dále. Mimo samotný proces na ledě, kde stále trochu spoléháme na Projekt Rafael a věříme, že brzy 
bude existovat možnost koronavirem narušené další spolupráce (třeba i formou online), ale i dalším 
systematickým řešením, založeným na vědeckých základech, testování, mentální přípravě atd. 

Zůstane však stále platit základní řešení, denní tvrdá systematická práce každého závodníka 
s týmem odborníků. Náš systém SCM, VSC ale zejména nejmladší generace PRTM a PPRTM by se o 
toto měl opřít. 

TMK stále klade důraz na výchovu mladých trenérů pořádáním Šk T, Licence C. Dokončují se 
zkoušky T Licence B a svaz získal možnost formou koncepce Trenéři do lavic, kterou pořádá Victoria 
VSC MŠMT, zařadit i 4 adepty vzděláni T Licence A z krasobruslení. 

Velkým počinem bylo zpracování úprav Testů výkonnosti. K těmto byl uspořádán samostatný 
seminář uplynulý pátek v Příbrami. Chtěl bych poděkovat z tohoto místa všem, kteří se na úpravách a 
zpracování podíleli. Možná pro některé z vás (jak jsem slyšel v poslední době od některých trenérů) 
bylo zavedení TV 1-4 příliš rychlé a neuvážené, ale předpokládám, že seminář byl dobrou platformou 
pro celkové osvětlení a pochopení, že šlo především o snahu sjednocení celého nového konceptu TV. 

Určitě v diskusi vystoupí paní Monika Škorničková, předsedkyně TMK, s dalšími podněty 
k činnosti komise.  

Jak jsem již zmínil, základem činnosti svazu je činnost a součinnost jednotlivých komisí. 

I v období, kdy bylo složité se scházet, sešli se zástupci STK, KR a TMK v souladu 
s hygienickými předpisy i letos tak jako v minulém roce. Výstupem jednání byla jednoznačná snaha o 
již vzpomínanou součinnost a výsledkem je i řada přepracovaných materiálů a úprav řídících 
dokumentů pro činnost svazu. 

Komise rozhodčích. 

Po vzpomínaném nenadálém odchodu MUDr. Jany Baudyšové byla dočasně do VH pověřena 

řízením komise R. Schejbalová. Komise si rozdělila úkoly a dále plnila činnosti vyplývající z chodu ČKS 

– nominace rozhodčích na mezinárodní závody, nominace vrchních rozhodčích a členů technického 

panelu na pohárové závody. 

V srpnu se uskutečnilo školení nových členů panelu, školení nových rozhodčích bylo pro malý 

zájem zrušeno. 

Komise se potýkala zejména s obsazováním členů technického panelu na pohárové závody. 

Členů panelu ochotných se účastnit závodů je málo, obsadit panel na takové množství závodů bylo 

velmi náročné. Paní Schejbalová děkuje všem, kteří komisi vycházeli vstříc a závodů se účastnili. I 

z těchto důvodů je od příští sezóny možnost účasti člena panelu – trenéra, nemá-li závodníky ve více 

než 2 závodních kategorií na soutěži. 

Dále se komise velmi iniciativně účastnila jednání na změnách v proplácení odměn 

rozhodčím, členům panelu a dataoperátorů. Podařilo se dojednat důstojné podmínky pro rozhodčí a 

členy panelu a sjednotit s odměnou dataoperátorů, a to odměnu 160 Kč za hodinu.  
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Sportovně technická komise 

Komise STK se sešla na svých 4 zasedáních. Řešila převážně přestupy a hostování, pravidla, 

směrnice, pravidelně byl aktualizován Kalendář soutěží a výsledky z jednotlivých závodů, počítal se 

žebříček, jednotliví členové komise pomáhali pořadatelům radami při organizaci závodů. 

Podařil se nákup nového systému ISU SH hodnocení. Bohužel  přes oznámení a pobídky svazu 

se nepodařilo najít provozovatele  třetí sady ISU systému pro pokrytí závodů Poháru ČKS zejména 

v Čechách. 

Prioritou činnosti komise byla příprava posledního modulu v novém registračním systému 

ČKS, a to modul přihlašování na závody – nový akreditační systém. 

K této otázce bude rovněž podrobnější výklad v diskusi. 

 

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

V souvislosti s ekonomikou bych rád podtrhl, což určitě podrobněji zmíní paní Mgr. Tykalová, 
že svaz velmi vnímá složitost situace celé společnosti v období, kdy nás Covid hluboce zasáhl a 
obávám se, že ještě určitě všechny vás vlastně lépe řečeno nás v klubech zasáhne i v novém dotačním 
období 2021. 

Pokud to bude jen trochu možné, bude snahou svazu mimo Covid podporu trenérům na jaře, 
podpořit finančně i pořadatele ČP a Poháru ČKS.  

Pořádáním Prověrek reprezentantů chtěl svaz i motivovat naše sportovce do další práce, kdy 
zatím nevíme, kdy bude ten první cíl, na který se plány sportovců zaměří.  

S plnou vážností chceme požádat všechny pořadatele soutěží, pokud to bude jen trochu 
možné, aby soutěže pořádali. Denně vnímáme stav naší společnosti a současně i sportovního dění. 
Situace není jednoduchá a určitě se nezmění kouzelným proutkem. Naopak, bude záležet na nás 
všech, abychom v denní činnosti klubů se snažili dodržovat stanovené hygienické podmínky a aby 
v našem středu bylo minimum problémů s Covidem. 

Přesto chceme, aby se organizátoři závodů ČP a Poháru ČKS sešli se zodpovědnými 
pracovníky provozovatelů hal a ZS ve věci nastavení takových hygienických podmínek, aby naše 
závody byly pokud možno bezpečné, ale rovněž pro konkrétní organizátory byly nastavené podmínky 
realizovatelné. 

Zpětná vazba od vás nám následně pomůže stanovit jednotná kritéria případné finanční 
pomoci svazem. 

Před závěrem bych ještě zmínil naplnění usnesení poslední VH, a to v otázce Posouzení 
platných Stanov ČKS. Stanovisko naší právní kanceláře je k dispozici k nahlédnutí. 

Pokud byste však měli zájem, po ukončení mého vystoupení rád vás s ním seznámím. 

Úplným závěrem mi tradičně dovolte poděkovat všem členům předsednictva, revizní komisi i 
pracovníkům sekretariátu za jejich práci v průběhu celého hodnoceného období. Současně musím 
poděkovat všem trenérům, rozhodčím, členům technických panelů za jejich přínos svazu. 

Vám všem pak patří dík za denní nejednoduchou činnost ve vašich klubech. Opravdu vím, o 
čem mluvím, neboť jsem sám rovněž předsedou klubu. 
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Svaz má ve vínku starat se o reprezentaci a podílet se na zajišťování podmínek k odpovídající 
přípravě. 

V klubech musíme denně doslova bojovat, abychom zajistili vše nezbytné, aby naši sportovci 
měli kvalitní a vhodné podmínky k jejich přípravě. Snahou je však především, aby i náš sport přispěl 
ke zdraví a pohybové aktivitě mladé generace. 

 Děkuji upřímně za pozornost a přeji všem stálé zdraví a pohodu.  

 

Ing. Stanislav Židek 

Předseda ČKS 


