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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze dne 25. 6. 2022 

 

1. Informace předsedy  

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

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

jednání: 

 

a/ Kongres ISU  

Pověření zástupci svazu (předseda, GS a předsedkyně TMK) se zúčastnili jednání 

58. Kongresu ISU v Thajském Phuketu ve dnech 5. – 10. 6. 2022. Kongres 

projednal velmi náročné body, které delegáti velmi pozorně a aktivně sledovali. 

Došlo současně k zásadní výměně vedoucích činitelů ISU. Do čela byl jednoznačně 

zvolen prezidentem ISU pan Jae Youl Kim (Korea). Při následné gratulaci jej 

předseda svazu srdečně pozval i s chotí na návštěvu České republiky, potažmo 

Prahy. Cílem krátké návštěvy by bylo mj. seznámení s O2 Arénou a celým 

komplexem, který by měl případně sloužit k MS, o jehož konání jsme ISU požádali. 

Viceprezidentem ISU pro krasobruslení byl zvolen pan Benoit Lavoie (CAN).  

Kongresová agenda byla velmi náročná, k řadě bodů probíhaly až někdy zbytečně 

dlouhé diskuse (např. k posunu věku v seniorské kategorii), ale nakonec byl tento i 

pro nás důležitý bod přijat naprostou většinou hlasů. 

Byla přijata řada rozhodnutí, která již ovlivní i nastávající závodní sezónu. Proto 

naši zástupci ihned po rozhodnutí tyto skutečnosti zasílali všem trenérům, kterých 

by se to mohlo týkat. Aktivně se stručné průběhy jednotlivých jednacích dnů 

objevovaly i na webu svazu. 

V rámci Kongresu byl prezentován i první „World Ice Skating Day“, který se 

uskuteční 4. 12. 2022 (i v budoucnu vždy první neděle v prosinci). Možné zapojení 

českých klubů nebo pořadatelů bylo projednáno Kateřinou Kamberskou na místě 

se zástupci akce. 

 

b/ Zasedání 40. Valné hromady ČUS (Nymburk, 22. června 2022) 

Delegátem za svaz se jednání zúčastnil předseda. Jednání VH bylo připraveno velmi 

precizně, jednotlivá vystoupení byla současně doprovázena stručnými informacemi 

na projekčních tabulích. Jednání se zúčastnil i předseda Národní sportovní 

agentury Filip Neusser (informoval o dodatečném vypsání dot. titulu Můj klub pro 

ty spolky, které z nějakého, především administrativního důvodu, dotaci 

neobdrželi; vypsání dot. titulu k investicím atd.). Neopomenul fakt, že nebyla 

přidělena řada dotací v rámci VSA (Významné sportovní akce), a to jednoznačně 

z důvodu přidělení nedostatečných financí (většina finančních prostředků byla totiž 

alokována na pořádání skupiny ME v basketbalu a mistrovství světa ve veslování). 

Příslib ministra financí že SNAD budou FP posíleny. Zazněla i informace, že od 

1.7.2022 vznikne v Ostravě detašované pracoviště NSA se zaměřením na investice. 

Hodnotící zpráva předsedy ČUS Miroslava Jansty se nesla většinou v kritickém 

duchu směrem k vládě a jejím představitelům. Opíral se především o fakt, že se 

dosud nenaplnil ani jeden z bodů schváleného dokumentu Sport 2025! Sport je 
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kriticky podfinancován, bez zájmu politiků a institucí. Lze nyní chápat, že před 

začátkem českého předsednictví EU se jednání nezúčastnil (přes pozvání) předseda 

Vlády ČR, který je ze zákona zodpovědný za sport, ale nebyla ochota ani případně 

zaslat delegátům „zdravici“ a ukázat, že není sport na posledním místě priorit!  

Z VH ČUS vzniklo závěrem velmi akční usnesení, vyzývající vládu a další státní 

instituce, aby změnili přístup ke sportu a počítali s jeho potenciálem pro rozvoj 

České republiky. 

Opětovně zdůrazněna nezbytnost vzniku ministerstva sportu, jako jediná možnost 

pro stát, jak využít celý potenciál sportu, kdy musí být zástupce ve vládě 

s politickým mandátem. Velkou chybou a problémem se jeví snaha rušení sportu 

ve veřejnoprávní televizi, což velmi aktuálně hrozí. 

 

c/ JGP Ostrava 2022 

 

i/Vedení MS kraje schválilo žádost o přidělení dotace na ISU JGP Ostrava 2022 ve 

výši 500 tisíc. Kč. 

Podepsání smlouvy a všech nezbytných podkladů vč. dodání na MS kraj zajistí S. 

Židek, předseda. Závěrečné vyúčtování dle daných pokynů zajistí, ve spolupráci 

s OV v Ostravě, sekretariát svazu. 

 

ii/ Upřesněná cenová kalkulace na reklamní předměty 

Na tyto předměty jsou nejdelší dodací lhůty. V kalkulaci byly členům P ČKS 

představeny vizualizace a možné barevné varianty, takže nemusí být celý počet ve 

stejné barvě. 

 

P ČKS schvaluje výrobu dle nabídky, žádá navýšit počty kusů lahví na 200, a 

souhlasí s navrženou kalkulací. 

 

iii/ Webové stránky www.jgpostrava.cz 

Je nezbytné provést jejich kompletní renovaci 

Odůvodnění: 

- Zastaralý systém wordpress, pro který byly na míru vyvinuty administrační 

prvky, již nemá smysl aktualizovat (vyvíjeno před 6 lety). 

- Vzhledem k dnešní bezpečnostní situaci je zapotřebí stránky zabezpečit, 

zabezpečení lze instalovat pouze na nový systém wordpress 

- Grafický upgrade webu na modernější vzhled 

 

Web bude možno používat nadále i pro další akce v budoucnosti. 

 

P ČKS souhlasí. 

 

 

 

 

 

http://www.jgpostrava.cz/
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2. Jednání s Martinou Kučerovou (SPR media) 

a/ smlouva se svazem 

Podmínky smlouvy se nemění, P ČKS nesouhlasilo s navýšením finančních 

prostředků. 

SPR media bude na webu zveřejňovat měsíční výstupy své činnosti a dosah 

sociálních sítí. 

M. Kučerová byla upozorněna na mimořádné akce v sezóně 22/23, World Skating 

Day 4. 12. 2022 a 100 let členství ČKS v ISU v roce 2023. 

P ČKS se bude těmito extra akcemi zabývat na dalších jednáních. 

 

b/ marketingová část (v rámci smlouvy s s.r.o.) 

E. Milčinský měl 25. 6. jednání s J. Mazánkem – témata: oblečení Alpine Pro, 

pokračování partnerství Dermacol, partneři pro JGP Ostrava, 100 let ČKS v ISU. 

 

c/ E-shop 

SPR media již nechce pokračovat v administraci E-shopu ČKS, především z důvodů, 

že její zaměstnanci nemají zkušenosti s ekonomickými činnostmi. 

 

Proto předseda svazu oslovil Petra Juříčka, který E-shop administroval před SPR 

media, a který s pokračováním spolupráce souhlasí. SPR media bude mít 

samozřejmě nadále na starosti propagaci E-shopu na sociálních sítích ČKS.  

 

 

3. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

 

a/ Akreditační systém ČKS 

Na jednání STK bylo dohodnuto, že připomínky a podněty dořeší s Pavlem 

Silným Evžen Milčinský a Juraj Sviatko a poté bude připraven rozpočet. 

 

b/ Testy výkonnosti 

TMK souhlasí s nutností přepracovat testy výkonnosti a navrhuje následující 

postup: 

test 1: vzhledem k tomu, že se jedná o drobné úpravy, TMK navrhuje změnu 

testu 1 od 5. 9. 2022, V. Milčinská ukázala návrh tohoto testu, TMK s navrženou 

úpravou souhlasila; V. Milčinská a L. Ovčáček připravili provizorní nahrávku a 

popis a zaslali členům TMK do 12. 06. 2022. 

Nové testy 2, 3, 4 by byly platné od 1. 7. 2023;   

 

V. Milčinská také navrhuje, aby se na semináři trenérů 3. 9. 2022, kromě 

informace o změnách v „levelech“, jako druhá část podala informace o úpravě 

testu č.1, pokud se stihne vše do termínu semináře připravit 

 

P ČKS s oběma návrhy souhlasí. 
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Gabriela Žilková Hrázská předložila upravené testy pro TP.  

 

P ČKS úpravy schvaluje. 

 

 

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

 

 

4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Sportovně technická komise 

 

a/ rozdělení úkolů mezi členy komise 

Milčinský Evžen – žebříček, dokumenty 

Hauzer Roman – evidence rozpisů pohárových závodů, akreditační systém 

Sviatko Juraj – žebříček, akreditační systém 

Bidař Petr – časové plány soutěží, přestupy 

Říhová Blanka – přestupy, dokumenty 

 

b/ úkoly z P ČKS 

- Starty ukrajinských závodníků trénujících v ČR pro sezónu 2022/2023. 

Komise STK navrhuje schválit starty za stejných podmínek, jako mají čeští 

závodníci. (splnění testů, kvóty přihlášených). Kluby ukrajinské závodníky, kteří mají 

zájem startovat v soutěžích řízených ČKS, zaevidují na sekretariátu jako cizí státní 

příslušníky dle registračního řádu – P ČKS souhlasí s tím, že se tato výjimka netýká 

mistrovství republiky. 

 

- Klubové soutěže a projekt Bruslička.  

Na svazovém webu budou dále zveřejňovány rozpisy a výsledky těchto soutěží. Pro 

větší přehled budou i těmto závodům přidělována identifikační čísla. – P ČKS 

souhlasí 

 

- Náplně programů na sezónu 2022/2023.  

Budou upraveny a zveřejněny dle pravidel ISU a návrhu TMK.  

TMK zároveň žádá o změnu obsahu VJ žactva dle Comm ISU 2489, který vyšel včera 

TMK dále navrhuje úpravu pravidel s platností od 1. 7. 2022 na základě změny 

v požadavcích na získání L4 v piruetách v juniorské kategorii následovně: aby 

stejné pravidlo platilo v rámci ČP i v kategorii žactva. 

Odůvodnění:  

1) Jedním z kritérií povinných pro L4 je obtížný skok, např. „číňan“, který stejně 

dělá ve VJ 90% žáků a žaček, charakteristiky jako obtížná změna polohy na jedné 

noze nebo obtížný výjezd není pro tuto věkovou kategorii nesplnitelná. 

2) Pokud se děti nebudou cíleně na tyto „povinné“ charakteristiky systematicky 

připravovat, nebudou je v juniorské kategorii, kdy najednou budou v jízdách místo 

dvou piruet tři a následně, tedy o čtyři chrarakteristiky víc, umět. 
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P ČKS souhlasí a ukládá TMK a následně STK konečné úpravy dokumentů do 29. 6., 

tak, aby je GS mohl publikovat na webu ČKS 30.6. 2022. 

 

- Úprava pravidel a směrnic na sezónu 2022/2023.  

Dokumenty upraví pro novou sezónu Evžen Milčinský a Blanka Říhová. Následně 

přepošlou ostatním členům komise STK ke kontrole. Termín zveřejnění je dle 

pravidel do 1. 7. 2022. 

 

- Úpravy OSPS: 

aktualizace žebříčků do následujících závodů, nominace VR a členů panelu 

minimálně 4 týdny před soutěží z důvodu dohody o ubytování na závodech PČKS. 

 

- Úpravy OSTV 

zvýšení startovného u testů výkonnosti na 600,-Kč.  

 

- Zkvalitnění on-line přenosu.  

Na závodech v minulé sezóně došlo k vyčerpání dat na VC Ostravy. Toto bylo ve 

spolupráci se sekretariátem odstraněno navýšením dat. Došlo i k opoždění 

přenosu z VC Uh.Brodu, zapříčiněné aktualizací přístupových práv ze strany 

YouTube (toto nelze předvídat, řešením by bylo pouze přejít na placenou 

platformu). Dále na závodech MČR žactva v Mar. Lázních byl přenos ovlivněn 

slabým pokrytím datového signálu v místě. 

 

- Zavedení losování s uvedením času.  

Ano, od sezóny 2022/2023 bude součástí vylosování v Českém poháru i podrobný 

časový plán startů jednotlivých závodníků. 

 

 

c/ výběrová řízení M ČR – II. kolo 

Na MČR žactva se přihlásily kluby SKK Mariánské Lázně, FSC Kopřivnice a KK 

Pardubice.  

STK doporučuje schválit kandidaturu FSC Kopřivnice.  

 

Na MČR SB jen klub KK Pardubice.  

Komise STK doporučuje schválit pořadatelství KK Pardubice. 

 

P ČKS s oběma návrhy STK souhlasí. 

 

d/ Žádost KK Mělník 

Klub Krasobruslení Mělník oznámil, že ke konci roku bude končit svou činnost, 

všichni závodníci přestoupí v zářijovém termínu do druhého mělnického klubu, 

musí klub platit poplatek 1 000 Kč na sezónu 2022/2023? 

 

Ano, poplatek není možné dle Stanov a Registračního řádu krátit, ani odpustit. 
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Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Reprezentace 

 

i/ Prověrky výkonnosti – juniorské kategorie 

  

P ČKS schvaluje návrh pozvánky, kterou připravil GS, a ukládá GS, aby jí 

rozeslal pozvaným sportovcům a publikoval v kalendáři soutěží.  

 

P ČKS schvaluje návrh TMK a KR na sbory komisařů: 

Sóla: VR Stanislava Šmídová, TK Věra Tauchmanová, TS Kateřina Kamberská, 

Lucie Mužíková, R – Richard Kosina, Jitka Mokrá, Miroslav Mišurec, Zuzana 

Plesníková   

SD: VR Stanislava Šmídová, TK Věra Tauchmanová, TS Kateřina Kamberská, 

Lukáš Ovčáček, R – Richard Kosina, Jitka Mokrá, Miroslav Mišurec, Zuzana 

Plesníková 

TP: VR Miroslav Mišurec, TK Jitka Mokrá, TS Slávka Grinčová + druhý TS 

v jednání, R – V. Tauchmanová, Richard Kosina Miroslav Mišurec, Zuzana 

Plesníková 

 

P ČKS souhlasí s návrhem K. Kamberské, aby se seniorské prověrky uskutečnily při 

JGP v sobotu 3. 9. večer KP/RT a v neděli 4. 9. 22 VJ/VT (v MFH Vítkovice). 

 

P ČKS ukládá GS přípravu pozvánky na seniorské prověrky. Ke schválení dojde 

per rollam. 

 

Z důvodů velkých požadavků na využití ledové plochy v MFH ve Vítkovicích je 

nezbytné nastínit urychleně předpokládaný časový program na ledě. 

 

Sbory komisařů projedná a schválí P ČKS emailovou komunikací po zveřejnění 

činovníků nominovaných na JGP v Ostravě. 

 

ii/ Kritéria JGP 

K. Kamberská navrhuje zachovat stávající kritéria (viz příloha 2 zápisu), kritéria na 

šampionáty ISU (TES mins.) budou doplněna po publikaci příslušného 

Communicationu ISU. 

K. Oubrecht  „ISU TES mins“ platné pro sezónu 2022/2023 doplnil a kompletní 

dokument je publikován v kalendáři soutěží na listu prověrek výkonnosti, jak 

juniorské, tak seniorské kategorie. 

 

iii/ TP sourozenců Mrázkových obdržel stipendium ISU.  

P ČKS ukládá GS připravit příslušná smluvní ujednání a ve spolupráci s párem i 

dokumenty pro ISU. 
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iv/ členové reprezentace 

Všichni členové reprezentace a SCM zaslali seznam plánovaných soutěží na 

sezónu 22/23, pouze Matteo Zanni zaslal zatím plánované JGP pro sourozence 

Mrázkovi, ale požádal o posečkání s dalšími požadavky až dle pozvání párů k 

soutěžím GP (velká pravděpodobnost startu sourozenců Taschlerových), kdy 

následně připraví kompletní plán soutěží pro oba páry. 

GS v dohledné době připraví přehled plánovaných startů a zašle členům P ČKS, 

a především předsedkyni KR, aby mohla komise provést předběžné nominace 

rozhodčích na soutěže. 

 

G. Reshtenko odletěl po dohodě s předsedou Židkem a za jeho velké pomoci 

18. 6. na stáž k trenéru Rafaelovi Arutyunyanovi do Irvine. Zde by měl být do 

24. 8. 2022. Se zajištěním ubytování a rozpisem tréninků pomáhá Michal 

Březina. 

V průběhu května a června skládal G. Reshtenko v Praze nové KP i VJ s Ivanem 

Righinim. 

 

M. Bělohradský se z finančních důvodů momentálně připravuje v Praze pod 

vedením paní Sedláčkové. Před začátkem sezóny by byl vhodný jeho návrat do 

Egny. 

 

SD Žuková / Bidař se 19. 6. vrátila z přípravy v Kanadě, kde byli u trenéra B. 

Marcotta. Trenér pošle do 30. 6. zprávu z kempu. 

 

Eliška Březinová byla v květnu v Bostonu skládat choreografie a připravuje se 

na letní stáž v Irvine. 

 

V Irvine se také připravují 14 dní M. Vrašťáková a A. Vallová. 

 

N. Rychtaříková se účastní kempů v ČR. 

 

Všichni sportovci, kteří se účastní zahraničních kempů za podpory ČKS (úhrada, 

byť i části nákladů ze strany ČKS, a to z reprezentační smlouvy, nebo z SCM) 

mají za úkol do 14 dní po skončení kempu poslat předsedkyni TMK zprávu z 

kempu (obsah zprávy: rozvrh, počet hodin denně sami a s trenérem, náplň 

jednotlivých tréninků, počet hodin sucha a jejich zaměření, choreografie, 

soupis nákladů, zhodnocení přínosu kempu). 

 

Členové reprezentace B. Vránková, G. Reshtenko, B. Kuciánová, L. Vochozka, K. 

Mrázková a D. Mrázek byli zařazeni do vzdělávacího programu ICEPACK (ISU 

Clean Education Pool Actors).   

 

Zákonný zástupce Terezy Zendulkové požádal o ukončení její reprezentační 

smlouvy ke dni 30. 6. 2022. 

P ČKS souhlasí. 
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v/ žádost trenéra Zanniho o změnu systému nominací na šampionáty ISU 

Trenér M. Zanni požádal předsedu i GS znovu o projednání jeho žádosti, aby se 

vytvořil nominační systém, který zahrne bodové hodnoty z několika (až 3) 

soutěží v sezóně, včetně M ČR, a nikoliv pouze výsledky M ČR. 

 

P ČKS návrh znovu prodiskutovalo a změnu stávajících pravidel nepovažuje za 

prospěšnou. 

 

b/ Talent 

i/ SCM 

Návrh vedení SCM od 01. 07. 2022: 

Hlavní vedoucí + vedoucí DP Praha: K. Kamberská, vedoucí DP Brno G. Žilková 

Hrázská (DPP), vedoucí DP Ostrava S. Židek (DPP). 

 

P ČKS souhlasí a žádá paní Hrdličkovou o přípravu pracovní smlouvy vedoucí 

SCM a DPP pro vedoucí DP Brno (vedoucí DP Ostrava dohodu o PP má do konce 

roku). 

Zároveň předsedkyně TMK žádá, aby byl P. Starcovi zaslán děkovný dopis za 

veškerou práci pro ČKS, včetně vedení SCM, dlouholeté vedení DP Brno i 

podporu v oblasti vzdělávání trenérů i sportovců. 

 

P ČKS souhlasí. 

 

 

ii/ PRTM 

a. plán práce na sezónu 22/23 – kempy, měření, termíny kontrolních tréninků, 

kontrola tréninkových deníků, plány kvartálně + hodnocení 

b. oslovení trenérů stran plánovaného mezinárodního závodu – vedoucí PRTM 

c. úprava smluv PRTM – sankce, účast na fyzickém testování, kempech, 

mezinárodních soutěžích, předkládání tréninkových deníků 

 

iii/ trenérské smlouvy 

Podklady změn připraví TMK do prověrek. 

 

iv/ podzimní kemp 

TMK navrhuje termín pro podzimní kemp SCM a PRTM: od 24. 9. 2022 do 28. 9. 

2022 tak, aby byl využitý volný den 28. 9. a děti nepřišly o tolik školní výuky. 

 

P ČKS souhlasí. Přípravou je pověřena Kateřina Kamberská. 

 

Následně budou do konce roku kontrolní tréninky. 

 

 

 



                                                              P ČKS 25. 6. 2022 
 

9 

 

v/ VT TP 

- 13. – 17. 6. 2022, Buly Aréna Kravaře (vedoucí VT Evžen Milčinský) 

Z důvodu finanční náročnosti byla zrušena účast Barbary Fusar-Poli (chtěla se 

účastnit pouze 1,5 dne).  

 

Na základě požadavku TMK byli v úterý 14. 6. kempu přítomni rozhodčí Richard 

Kosina a TS Tomáš Kika. Úterního předvedení se zúčastnil i předseda svazu a 

ředitelka VSC. Richard Kosina připravil souhrnnou zprávu o stavu přípravy 

seniorských a juniorských reprezentantů. 

Součástí bylo i hodnocení předvedení nového seniorského TP Denisa Cimlová – 

Joti Polizoakis. Na základě jejich předvedení navrhuje TMK P ČKS možnost 

uvolnění finančních prostředků pro tento pár. P ČKS souhlasí s tím, že v rámci 

spravedlivého postupu a v návaznosti na dosavadní zvyklosti, dojde k uvolnění 

prostředků až po předvedení se páru na seniorských prověrkách výkonnosti 

v září.  

 

Konečné zhodnocení kempu provedl vedoucí kempu, Evžen Milčinský. Ohlasy ze 

strany sportovců i trenérů byly velmi pozitivní.  

 

c/ vzdělávání 

 

     i/ Společný seminář Tr. a R 2022 

Bude možné spojit s JGP v Ostravě a proběhne v sobotu 3. 9. 2022. Zároveň by 

proběhl seminář pro členy technického panelu. P ČKS ukládá předsedkyním KR a 

TMK přípravu programu semináře. 

 

TMK navrhuje po dohodě s KR změnu náplně semináře – změna pravidel ISU 

(společná část semináře) + zaměření na změnu v hodnocení komponentů. 

 

Seminář pro trenéry povede Kateřina Kamberská. Samostatná sekce trenérů 

bude řešit především změny v náplních jízd. 

 

Seminář rozhodčích povede Markéta Horklová. Proškolením komponentů, 

k čemuž je seminář zaměřen, je pověřena Věra Tauchmanová.  

Vzhledem k podstatné změně pravidel souhlasí P ČKS s návrhem KR, že tento 

seminář bude letos povinný pro všechny rozhodčí ČKS (kromě těch, kteří budou 

rozhodovat JGP v Ostravě, případně absolvovali seminář ISU v Gdaňsku). Bez 

absolvování tohoto semináře nebudou moci v sezóně 2022/2023 rozhodovat 

soutěže ČKS. 

 

V odpoledních hodinách proběhne seminář pro členy technického panelu. 

Seminář povede Věra Tauchmanová. Materiály pro seminář připraví ve 

spolupráci s Lucií Mužíkovou. 

 

TMK a KR dodají neodkladně požadavky na Kongresový sál v Clarion CH a 
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případně požadavky na zajištění ledové plochy pro účely semináře. 

Kongresový sál byl na uvedený den předběžně zajištěn předsedou ČKS. 

 

ii/ Školení trenérů III.třídy, licence C pro rok 2022 

– proběhne 5. - 7. 8. 2022 v Kopřivnici; TMK žádá sekretariát o zveřejnění na 

webu a oslovení případných zájemců. 

 

iii/ Školení trenérů II.třídy, licence B 

O školení by byl zájem i ze strany Slovenského svazu, pokud by se otevřelo.  

P ČKS s účastí SVK trenérů souhlasí. 

Předsedkyně TMK předjednala spolupráci na FTVS s M. Sedláčkovou. 

 

iv/ vzdělávání trenérů SB 

Na základě zkušeností z posledních školení tr. III. třídy, lic C, navrhuje předsedkyně 

TMK oddělit vzdělávání SB, pilotně v sezóně 22/23, příprava materiálů: Věra 

Paulusová + Jitka Mokrá. 

 

Nové školení trenérů III.třídy, licence C pro SB – V. Paulusová připraví návrh 

obsahu školení na základě připravených a schválených sylabů + navrhne 

spolupracovníky/učitele.    Termín: do prověrek juniorů 

 

v/ lektoři bruslení 

TMK navrhuje ukotvit v pravidlech do 30. 6. 2023 absolvování školení Lektora 

bruslení jako povinný první stupeň vzdělávání trenérů, z důvodu obrovské 

náročnosti a nemožnosti zvládnout určené učivo v rámci hodin školení trenérů 

III.třídy, licence C. Z logiky věci je jasné, že vzdělávání by mělo začít stupněm 1 a 

ne 2. Tímto postupem bude umožněno rozdělit učivo do dvou školení a bude víc 

času na projití všeho nutného a potřebného. 

 

TMK žádá sekretariát, aby oslovil absolventy Lektora z posledních dvou let a 

bylo tak možné odhadnout, kolik lidí by mělo zájem se nové formy školení 

zúčastnit. Celá oblast vzdělávání bude postupně upravována. 

 

P ČKS s návrhem souhlasí a ukládá TMK připravit ke 30. 6. 2023 příslušné úpravy 

Pravidel (Zásady pro trenéry). 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ rozdělení kompetencí mezi členky komise 

- Markéta Horklová – vedení seminářů pro rozhodčí a TP; školení rozhodčích 

sólo, SD a SB; nominace rozhodčích na mezinárodní soutěže a národní 

šampionáty, školení rozhodčích sólo, SD a SB 

- Věra Tauchmanová  - školení na seminářích pro rozhodčí sóla, SD a 

tanečních párů, školení na seminářích pro členy TP, školení členů TP,  
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- Jitka Mokrá - školení rozhodčích SB a členů TP SB, školení na seminářích pro 

rozhodčí, trenéry a členy TP  SB 

- Lucie Mužíková – nominace členů TP na soutěže Pohár ČKS a Český pohár, 

školení členů TP sólo 

- Lucie Murycová - nominace VR na soutěže Pohár ČKS a Český pohár, školení 

nových rozhodčích sólo a SD 

 

b/ školení pro rozhodčí 

KR rozhodla, že školení pro zájemce o funkci nového rozhodčího sóla a SD a pro 

rozhodčí na zvýšení kvalifikace sóla a SD se budou každoročně střídat. V sezoně 

2022/2023 navrhuje vyhlášení školení pro zájemce o funkci nového rozhodčího. 

Školení povede Markéta Horklová a Lucie Murycová.  

Návrh termínů pořádání školení:  

- teoretická část - 17. 9. 2022 nebo 1. 10. 2022, místo konání Praha, VN 9  

- praktická část - při soutěži VC Brna 

P ČKS souhlasí. 

 

c/ školení pro členy TP 

KR navrhuje uspořádat školení pro nové členy technického panelu v sezoně 

2023/2024 

P ČKS souhlasí 

 

d/ seminář SB 

KR navrhuje termín na společný seminář pro rozhodčí, trenéry a členy TP SB na 

den 10. 9. 2022. Místo pořádání bude upřesněno. Seminář povede Jitka Mokrá a 

Markéta Horklová. 

P ČKS souhlasí. 

 

e/ OSPS 

KR navrhuje upravit pro soutěže Poháru ČKS počet činovníků takto: 3 členný 

technický panel a 3 členný sbor rozhodčích pro všechny kategorie. 

 

P ČKS souhlasí. 

 

KR navrhuje zanést do pravidel ČKS možnost, aby v rámci konání jedné soutěže 

mohl TK působit jako R/VR pro jinou kategorii, avšak pouze na základě výjimky 

udělené předsedou/předsedkyní KR; důvodem je zabezpečení průběhu soutěže ve 

výjimečných situacích, kdy se z účasti před konáním soutěže omluví člen TP nebo 

rozhodčí a pořadatel již nemá možnost z časových důvodů zajistit náhradu. 

 

P ČKS souhlasí. 
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f/ Pravidla ČKS – náplně a srážky 

KR navrhuje zrušit udělování bonusů za ponížené skoky (tedy „downgraded“ a 

„under-rotated“), a to zejména z důvodu sjednocení s mezinárodními pravidly; 

neudělení srážky za pád KR navrhuje ponechat. 

 

P ČKS nesouhlasí, tyto bonusy vedly k většímu zařazování obtížnějších prvků do jízd 

a jejich, byť i jen částečné, zrušení by tedy bylo kontraproduktivní. 

 

KR navrhuje upravit náplně kategorií Poháru ČKS: prvek choreografická sekvence 

neodpovídá mezinárodním pravidlům pro „choreographicseqeunces“, avšak 

hodnota tohoto prvku zůstala zachována z mezinárodních pravidel; je tedy potřeba 

toto upravit, a to buď snížením hodnoty pro stávající prvek, nebo popis daného 

prvku upravit dle mezinárodních pravidel; při zachování stávajícího prvku je nutné 

zanést do pravidel podrobnější popis požadavků daného prvku (zejména 

provedení v hranách). 

 

TMK se bude zabývat komplexní úpravou pravidel a navrhne případně změny od 

sezóny 23/24. 

 

 

Ekonomka 

 

a/ dotace NSA  

NSA zaslala ČKS předběžnou informaci o přidělených částkách státních dotací. Došlo 

ke snížení celkové částky především v oblasti podpory svazové činnosti a mládeže, 

naopak u reprezentace došlo k mírnému navýšení. 

Kompletní dotace NSA je již připsána na účtu ČKS, je nutné dořešit rozdělení 

dotace Repre a ZOH. 

 

Dotace VSA na JGP v Ostravě zatím ČKS přidělena nebyla. 

 

 

 

5. Různé 

 

  a/ Uvolňovací dopisy 

GS podal P ČKS informaci, že již obdržel všechny „release letters“ od dalších 

federací ISU pro, v dřívějších zápisech jmenované, sportovce, včetně povolení od 

Německého svazu pro Jotiho Polizoakise, a postupně připravuje dokumenty 

k podpisům předsedovi svazu, který je obratem podepisuje. GS následně zasílá 

žádosti o vystavení Cl.Certificate ISU pro tyto sportovce. Zatím ČKS neobdržel 

souhlas pro SD Federica Simioli / Alessandro Zarbo od Italského svazu. GS zašle 

urgenci a požádá o prověření O. Hotárka. 

GS také čeká na překlad jednoho z dokumentů pro N. Rawlika. 
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b/ Seminář ADV – dopingové látky 2022 

Za ČKS se webináře zúčastnila členka TMK Gabriela Hrázská Žilková, která 

zaslala K. Kamberské a GS prezentaci k tomuto webináři. GS prezentaci 

publikoval na webu ČKS v sekci pravidel „Anti-doping“. P ČKS doporučuje všem 

sportovců a trenérům ČKS pročtení této prezentace. 

 

c/ Dotace Praha 

V tomto týdnu došlo k podpisu dotační smlouvy mezi ČKS a pražskými kluby ze 

strany pražských klubů. Následně dojde do 27. 6. k doručení kopie této smlouvy 

na Magistrát hl.m. Prahy. 

 

d/ Výroční zpráva ČKS za rok 2021 

P ČKS schvaluje VZ ČKS za rok 2021.  

P ČKS ukládá sekretariátu vložit zprávu na web ČKS a odeslat NSA. 

P ČKS dále ukládá GS vložit na spolkový soud VH schválenou závěrku 2021. 

 

Příští jednání se uskuteční v Ostravě při juniorských prověrkách v pátek 12. srpna 

2022 po skončení programu a v sobotu 13. srpna 2022 po skončení programu a po 

jednání TMK. 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


