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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 22. 8. 2019 v Příbrami 

 

 

 

1. Informace předsedy  

 
 

a/ Zaslání žádosti o ISU JGP 2020 do Ostravy 

Předseda svazu, spolu s GS a za přispění PR týmu ČKS v zastoupení P. Juříčkem, 

zpracovali nezbytné podklady k žádosti o tuto soutěž v termínu 21. – 26. 9. 2020. 

Znovu je nezbytné upozornit na fakt, že nejsou zatím přislíbeny žádné 

mimořádné dotace z města Ostravy nebo MS kraje na tuto akci. Další jednání 

předsedy budou probíhat s oběma institucemi okamžitě po případném 

přidělení ze strany ISU. 
 

b/ IDP Novice 2019-20 v Ostravě 

Předseda svazu informoval, jako člen organizačního týmu, že proběhl s velkým 

úspěchem druhý kemp tohoto vzdělávacího projektu. 

Je nutno konstatovat, že nasazení všech zúčastněných trenérů bylo výborné i 

přes to, že program byl velmi náročný. 

Velice zdařilá byla i spolupráce všech pozvaných Coach Developers, což 

oceňovali všichni zúčastnění. 

Tým ČKS plnil své úkoly bezezbytku. 

V současné době probíhá vyúčtování druhého kempu, na kterém se podílí 

především GS a předseda. 

 

K tomu P ČKS ukládá: 

1) Zpracovat pro DvK ISU nezbytné podklady vč. rozpočtu pro schválení 2. roku 

projektu IDP Novice v Ostravě, kde předseda zajistil možnost konání i 2. roku 

v Ostravě. 

Z: předseda, jako člen org. týmu IDP, a GS 

 

2) TMK  

Nadále sledovat plnění stanovených úkolů zodpovědným týmem směrem k 

trenérům za ČKS. 
 

 

c/ Úroveň spolupráce svazu v rámci Projektu Rafael a vymezení kompetencí 

směrem ke spolupráci s VSC Praha. 

Předseda svazu nastínil otázku kompetencí a případných postupů v rámci obou 

jmenovaných subjektů. 
 

 

d/ PR svazu 

Předseda podal informaci o postupu činností PR skupiny svazu: 
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i/ P. Juříček představil marketingový materiál „Profil Českého krasobruslení“, na 

kterém se graficky podílela Eliška Karešová. 

Probíhá aktivní vyhledávání potenciálních partnerů svazu. 

Obě aktivity vznikly v návaznosti na červnovou schůzku předsedy s PR skupinou. 

 

ii/ Vzorky reprezentačních bund byly P. Juříčkem předány E. Milčinskému a v rámci 

prověrek výkonnosti dojde ke zkoušení sportovci a výběru velikostí. Poté dojde 

k objednávce šití ze strany svazu. Zajistí E. Hrdličková.  

 

iii/ Majitel firmy Los Křupos nabídl pro začátek spolupráce přímou podporu jedné 

juniorské reprezentantce a dle vlastního výběru se rozhodl pro Kláru Štěpánovou. 

Momentálně probíhají jednání ke smluvním vztahům a upřesnění povinností 

sportovkyně z podpory vyplývající. Po dalším jednání mezi majitelem firmy Los 

Křupos a předsedou je předpoklad, že by mohlo v dohledné době dojít k dalšímu 

rozšíření spolupráce na celý svaz.  

 

iv/ Místopředseda podal informace o vývoji jednání se společností EDEA a zaslal P 

ČKS smluvní nabídku této firmy.  

P ČKS nabídku projednalo, posoudilo a seznalo, že se jedná o nabídku 

nevyváženou. Přesto bude snaha nadále s nabídkou pracovat a hledat výhodnější, 

zejména přímé finanční možnosti. 

 

e/ VH ČUS 

Předseda je v době konání VH pracovně zaneprázdněn, proto se VH ČUS zúčastní 

místopředseda. P ČKS se změnou souhlasí. 

     Informaci o VH podal místopředseda. 

 

g/ Příprava MM ČR 2020 

Předseda podal informaci o stavu příprav a o žádosti Maďarské federace o 

přesun termínu, který obdržel v červenci a kterému nebylo možné vyhovět 

z důvodu naplněnosti haly různými pronájmy významných akcí. 

GS podal P ČKS informaci o přidělení dotace na soutěže Visegrádu, která bude 

využita na soutěže naději v rámci MM ČR. Smlouva s ČOV na čerpání této 

podpory je připravena k podpisu. 

GS bude kontaktovat Českou televizi ve věci možných přenosů. 

 

2. Kontrola přípravy prověrek  

 

Komisaři na prověrky výkonnosti: 

Z oslovených náhradníků potvrdili účast K. Kamberská (TS pro sóla, SD a tance), H. 

Dobrovolná (TS pro tance) a M. Mišurec (rozhodčí pro sóla, SD a tance). 

 

Aneta Janiczková se ze studijních důvodů (brzký nástup do školy v Dánsku) musela 

z prověrek omluvit. 
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Z prověrek se dále ze zdravotních důvodů omluvili Daniel Mrázek, Tomáš Kupka, 

Elizaveta Ukolova a Amélie Valentová.  

Odhlásila se i Marie Machátová (samoplátkyně, důvod odhlášky neuveden).  

 

Pokud se A. Janiczková, T. Kupka, D. Mrázek, E. Ukolova, A. Valentová budou chtít 

zúčastnit mezinárodní soutěže z kalendáře ISU, musí v termínu 10 dní před 

uzávěrkou jejich první nahlášené soutěže v sezóně zaslat GS video s kompletními 

soutěžními programy pro sezónu 2019/2020. Předsedkyně TMK následně 

rozhodne o nominaci. 

 

 

 

3. Kontrola posledního zápisu, vč. plnění úkolů P ČKS  

 

a/ Rozstřel MS/MSJ SB 

P ČKS ukládá předsedkyni TMK, aby v termínu do 10. 9. zajistila od VSK Technika 

Brno, oddíl krasobruslení závaznou informaci o tom, bude-li skupina Team 

Darlings startovat v sezóně 2019/2020 v kategorii juniorů nebo seniorů. Dle 

toho bude následně rozhodnuto o případné nominační soutěži v seniorské 

kategorii. 

Nominační soutěží pro juniorské skupiny určuje P ČKS Zagreb Snowflakes 

Trophy.   

 

 

Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace 

z komisí“. 

 

 

4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Čerpání SCM a repre 

Ekonomka seznámila písemně P ČKS se stavem čerpání prostředků SCM a se 

stavem čerpání reprezentačních smluv. 

 

b/ rozpočty školení a seminářů 

i/ Ekonomka souhlasila per rollam s rozpočtem školení nových rozhodčích a pro 

zvýšení kvalifikace předložený předsedkyní KR.  

P ČKS rozpočet schvaluje.  

 

ii/ Ekonomka předložila změnu rozpočtu školení trenérů III. třídy, licence C, Praha 

(navýšení odměn) předloženou vedoucí akce, K. Kamberskou, a doporučuje ke 

schválení (i tak školení skončí kladným výsledkem).   

P ČKS bere na vědomí a rozpočet schvaluje. 
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iii/ Předsedkyně TMK a KR předložily rozpočet společného školení R, T, členů TP a 

komisařů TV. 

P ČKS projednalo navržené odměny a žádá předsedkyni TMK, aby se pokusila 

dohodnout s přednášejícími ceny obvyklé. 

Školení komisařů pro TV proběhne již v sobotu 7.9.2019, po ukončení semináře 

trenérů a rozhodčích. 

  

c/ Ekonomické směrnice  

Ekonomka předložila návrh konečného znění ekonomických směrnic, které GS 

doplnil.  

P ČKS tyto směrnice schvaluje s platností od 1. 9. 2019 a ukládá sekretariátu jejich 

publikaci na webu ČKS. 

P ČKS potvrzuje, že pouze do konce sezóny 2019/2020 platí pro čerpání 

prostředků z reprezentačních smluv sportovců výjimka pro možnou úhradu 

nákladů na účast na mezinárodních soutěžích pro jejich zodpovědné trenéry III 

třídy, kteří již zahájili trenérské studium licence B. 

 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Systém výběru talentů ČKS 

 

Předsedkyně TMK představila výše zmíněnou koncepci. 

 

Po diskusi: předsedkyně TMK navrhovanou koncepci doplní a prolne s původními 

metodickými materiály a předloží na některém z dalších jednání P ČKS. 

 

b/ Kravaře, říjen 2019 

Vedoucí PRTM informoval P ČKS o nutné změně místa konání podzimního 

soustředění PRTM a PPRTM z důvodu, že v Kravařích ještě nebude k dispozici 

ledová plocha. 

Vedoucí PRTM navrhuje přesun do Nového Jičína, ve stejném termínu 11. - 13. 10. 

2019. V případě schválení, upraví vedoucí PRTM původní schválený rozpočet, a 

zašle ekonomce a P ČKS ke schválení per rollam. 

P ČKS přesun schvaluje. 

 

c/ ISU JGP 2019 

P ČKS schvaluje tyto nominace: 

 

JGP Courchevel (FRA): Daniel Mrázek (náhr. Filip Ščerba), Nikola Rychtaříková (náhr, 

Klára Štěpánová) 

Daniel Mrázek se ze zdravotních důvodů nezúčastní seriálu JGP, ani prověrek 

výkonnosti.   
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d/ školení trenérů III třídy, licence C  

Bude nutná změna místa. (budou-li k dispozici prostory, potvrdí vedoucí PRTM 

místo konání v Novém Jičíně). 

P ČKS schvaluje zkušební komisi Monika Škorničková, Kateřina Kamberská, 

Markéta Procházková, Vladimíra Milčinská. 

 

e/ Olympijské stipendium MOV  

ČKS obdrželo od ČOV 18. 7. 2019 výzvu na předložení nominace do 10. 8. 2019. 

TMK projednalo a navrhlo Elišku Březinovou. 

P ČKS s nominací per rollam souhlasilo. GS ve spolupráci s Eliškou Březinovou 

připravil a odeslal přihláškový formulář s doplňky. Nyní se čeká na rozhodnutí 

MOV.  

 

f/ YOG 2020 

Na základě výzvy ČOV je nutné do 23. 9. odevzdat do akreditačního systému ČOV 

údaje ke členům širší nominace (tzv. long list). 

 

P ČKS proto schvaluje tuto širší nominaci na YOG 2019: 

Junioři: Daniel Mrázek, Lukáš Vochozka 

Juniorky: Kateřina Fričová, Victoria Haberzettlová, Thea Reichmacherová, Karolína 

Smolová, Kateřina Sýkorová, Michaela Vrašťáková. 

SD junioři: bez nominaci (žádný pár neodpovídá věkovým restrikcím MOV) 

TP junioři: Denisa Cimlová / Vilém Hlavsa 

Trenéři: Pavel Kaška, Petr Bidař, Barbora Kostková, Monika Škorničková, Juraj 

Sviatko, Karel Nekola, Rudolf Březina, Barbora Silná. 

Rozhodčí: nominaci zašle předsedkyně KR sekretariátu do konce srpna 2019 

g/ TP seminář ISU v Toruni 

P ČKS bere na vědomí, že se na základě žádosti zodpovědné trenérky a po 

doporučení TMK semináře pro taneční páry v Toruni (4. – 12. 8. 2019) zúčastnil 

nový pár kategorie Intermediate Novice Melanie Zbožínková / Filip Mencl 

s trenérkou Barborou Silnou, a to bez úhrady nákladů ze strany ČKS. 

 

h/ ISU seminář Bergamo 

P ČKS bere na vědomí, že se na základě vlastní žádosti a doporučení TMK semináře 

ISU pro tvorbu choreografií a programové komponenty v Bergamu (21. – 23. 6. 

2019) zúčastnila trenérka a členka TMK Gabriela Žilková - Hrázská, a to bez úhrady 

nákladů ze strany ČKS. 

 

i/ ukončení činnosti 

ČKS bere na vědomí přerušení/ukončení činnosti: 

i/ kandidátky na členství v SCM Terezy Hašlarové ke dni 14. 6. 2019 (zdravotní 

důvody) 

ii/ členky SCM a reprezentace ČR Michaely Lucie Hanzlíkové ke dni 19. 8. 2019 

(studijní důvody). 
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Předsednictvo ČKS chce Michaele Lucii poděkovat za dlouholetou reprezentaci ČR, 

především v období ME 2017 v Ostravě, a těší ho, že se Michaela Lucie rozhodla 

pokračovat dále v práci pro krasobruslení jako trenérka, případně členka 

technického panelu. 

 

 

Sportovně technická komise 

  

a/ Žádosti o registraci nových klubů 

Orel jednota Žďár nad Sázavou, IČ 488 975 40 – možné IDČ 83 

Dle právního rozboru Dr. Jirouska nelze klub přijmout (jasný rozpor se Stanovami 

ČKS by mohl v budoucnu vznést příčinu k soudním přím). 

 

b/ Mistrovství ČR SB 

Po intervenci a vysvětlení GS potvrdila Věra Paulusová, že klub HC Dukla Jihlava,  

MČR SB v rámci soutěže Jihlavský ježek uspořádá. 

P ČKS tedy M ČR SB klubu HC Dukla Jihlava, mládež přiděluje a ukládá 

sekretariátu připravit pověření ihned poté, co se vyjasní, které kategorie budou 

mít mistrovské soutěže v rámci případných rozstřelů na MS SB. 

 

c/ Mistrovství ČR juniorů 

Klub BK České Budějovice se vzdal pořadatelství (hokejisté nevyšli vstříc 

s přeložením zápasů). Předseda STK kontaktoval druhý klub v pořadí výběrového 

řízení HC Strakonice.  

 

d/ Adult soutěž Černošice  

Předseda STK informoval P ČKS, že soutěž byla pořadateli 29. 7. 2019 zrušena 

z důvodu, že dodavatel nestihne provést rekonstrukci stadionu včas. 

 

 

 

 

e/ změny pravidel  

P ČKS ukládá členům předsednictva a sekretariátu, aby provedli kontrolu 

předložených dokumentů a zaslali případné připomínky E. Milčinskému do neděle 23. 

6. 2019.  

Předseda STK následně zašle konečné dokumenty P ČKS ke schválení do středy 26. 6. 

tak, aby mohly být GS publikovány na webu ČKS do 30. 6. 2019. 

Po kontrole publikovaných materiálů a v souvislosti s aktualizacemi pravidel a 

Communicationů ISU P ČKS ukládá STK provést tyto úpravy: 

- srážky – existuje nesoulad některých bodů 

- piruety žactva,  

- úpravy pravidel pro tance (připravil Richard Kosina) 

- KR žádá, aby byly v pravidlech sjednoceny výrazy soutěž / závod 



                                                                P ČKS 22. 8. 2019 
 

7 

 

- na webu bude jeden soubor s odkazy na podsoubory dle typu poháru a dle 

disciplíny  

 

 

f/ Třetí sada Hardware ISU SH 

Místopředseda svazu podal informace k žádosti o dotaci MŠMT na nákup třetí 

sady pro ISU SH a úpravám, které na základě výzvy MŠMT připravil spolu s E. 

Hrdličkovou. 

ČKS dnešního dne obdržel do datové schránky vyrozumění o přidělení dotace 

s podmínkami. 

 

P ČKS ukládá předsedovi STK a paní Hrdličkové urychlenou přípravu a vyhlášení 

výběrového řízení. 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Obsluha třetí sady ISU SH 

Předsedkyně KR připravila výzvu k výběrovému řízení, kterou následně předseda 

STK drobně upravil a GS publikoval na webu ČKS. Termín pro podání nabídek je 31. 

8. 2019. Zatím se nikdo neozval. 

 

b/ školení 17. 8. 2019 

Školení pro nové rozhodčí a pro zvýšení kvalifikace R se uskutečnilo v Praze, 

přednášely J. Baudyšová a R. Schejbalová. 

Zúčastnilo se 8 zájemců, devátá se nedostavila bez omluvy. Praktická část 

proběhne na soutěžích v průběhu sezóny. 

 

c/ nominace R na soutěže z kalendáře ISU 

P ČKS schvaluje návrh předložený předsedkyní KR. 

 

d/ Zásady pro R a členy TP 

P ČKS schvaluje úpravy zásad navržené KR a ukládá sekretariátu jejich publikaci na 

webu po zářijových seminářích ČKS. 

 

 

7. Různé 

 

a/ exhibiční vystoupení držitelů reprezentačních smluv 

P ČKS bere na vědomí a schvaluje: 

- účast Michala Březiny na exhibičním turné v Itálii 12. – 18. 8. 2019.  
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Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht. 

      


