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ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDNICTVA ČKS ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 

 

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

  

  Dovolte, abych vás seznámil s činností předsednictva našeho svazu za období od volební  

valné hromady v květnu 2018. Došlo k zásadní změně ve složení předsednictva svazu, a to již samo  

o sobě předpokládá, že uplynulé období bylo pro všechny členy náročné. Již od prvního oficiálního  

jednání jsme si dali za úkol velmi účinně zanalyzovat stav ve všech oblastech naší činnosti, a pokud to  

bude nezbytné, doporučit případné změny. Nebylo to, a není to ani nadále jednoduché.  

Jak všichni víte, členové předsednictva nejsou pracovníci na pracovní úvazek, ale plní své poslání,  

které vzešlo z vaší důvěr při svém dalším zaměstnání. Jak jsem se jako předseda přesvědčil, tato  

skutečnost nebrání plnému členů nasazení, bez ohledu na jejich volný čas. 

Protože opravdu bylo úkolů nasnadě, scházeli jsme se častěji, než bylo zvykem v minulosti. Často  

jsme se scházeli u různých příležitostí, kdy se větší část členů zúčastňovala jiných akcí organizovaných  

svazem.  

A tak se předsednictvo ČKS sešlo k dnešnímu dni na 12 zasedáních, z toho 4x u dílčích akcí svazu a tím  

se střídala i místa jednání (namátkou Buly Aréna v Kravařích, Ostravar Aréna, Budapešť atd.). 

Předsednictvo rovněž oživilo organizaci Aktivu předsedů klubů ČKS, aby se zde řešily otázky  

především technického charakteru, ale rovněž bylo místem k podrobnějšímu vysvětlení některých  

našich rozhodnutí a postupů.  

Z názorů většiny zúčastněných vyplynulo, že aktiv jako celek splnil své zadání, a pomohl důkladněji  

osvětlit řadu otázek, na které v rámci valných hromad nezbývá čas. 

Čas však pravděpodobně ukáže, zda jej organizovat i v budoucnosti a pokud ano, zda nezvážit  

zaměnit Prahu za jiný region, který by se např. střídal, a tím by se vyšlo vstříc i některým vašim  

hlasům. 

Než se zaměřím na stručný výčet činností jednotlivých komisí, rád bych zmínil mezinárodní akce,  

které za uplynulé období svaz uspořádal. 

Především to bylo ISU Junior GP, Czech Skate, Ostrava 2018. Soutěž proběhla ve dnech 26. – 29. září  

2018 v OSTRAVAR ARENĚ V Ostravě. Mohu za celý OV konstatovat, že se akce nejen opět vydařila, ale  

byl vytvořen rekord v účasti sportovců a států v rámci pořádání těchto akcí na našem území.   

130 sportovců (ve skladbě 24 juniorů, 36 juniorek, absolutně nebývalý počet 17 sportovních dvojic a  

18 tanečních párů). Proto i diváci mohli být naprosto s výkony spokojeni nejen v samotné aréně, ale  
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rovněž u televizních obrazovek, neboť ČT Sport zařadila do svého vysílání nezvykle nejen sestřihy  

soutěží, ale i 2 přímé přenosy.  

Mohlo nám být pouze trochu líto, že se v tak vydařeném ročníku ISU JGP naši reprezentanti neukázali  

na úvod sezóny nejlépe.  

A tak potěšili snad pouze nejvíce 2 junioři v nejlepší desítce (Radek Jakubka 7. a Matyáš Bělohradský  

10.). 

Částečně se přiblížil očekávání TP sourozenců Taschlerových (11.). Nejlepší naše juniorka uzavírala  

až dvacítku startovního pole. Kategorii sportovních dvojic jsme bohužel neobsadili. 

Z tohoto místa se sluší poděkovat nejen organizátorům, ale především těm, kteří přispěli do rozpočtu  

akce nemalými finančními prostředky, aby akce mohla proběhnout na tradičně vysoké úrovni.  

Bylo to především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Moravskoslezský kraj a Statutární  

město Ostrava. 

Další významnou akcí, byť ne tak popularizovanou a všem zde přítomným třeba známou, je  

dvouletý mezinárodní vzdělávací projekt trenérů ISU „IDP Novice Ostrava 2019-2020“.  

Dnes již mohu konstatovat, že 1. kemp této akce byl úspěšně ukončen minulou sobotu za přítomnosti  

39 trenérů a 45 jejich sportovců ze 13 zemí Evropy.  

Za ČKS, jako hostující federace, máme ze 6 ti možných zástupců pouze 5 mladých trenérů  

a jejich sportovců, neboť na poslední chvíli 1 trenér nečekaně odhlásil účast a bylo již pozdě na  

náhradu. Další kemp proběhne dle plánu od 4. srpna 2019 v Ostravar Aréně. 

Z mé bohaté zkušenosti s těmito projekty byl rád konstatoval, že stojí vždy za to se přijet podívat i  

ostatním trenérům ČKS a načerpat od světových kapacit další zkušenosti, kterých není nikdy dost. 

Těmito vydařenými akcemi upevňujeme povědomí představitelů ISU, že jsme nejen připraveni, 

ale i schopni akce pořádat. Proto se předsednictvo rozhodlo požádat ISU o možnost uspořádat  

opět v Ostravě ME 2022. Není jednoduchou záležitostí zpracovat veškeré podklady, aby  

odpovídaly předepsaným standardům ISU, předem projednat s vedením sportovních zařízení, hotelů  

a samozřejmě s vedením města, regionu. Po zveřejnění i dalších žadatelů z jiných federací musíme  

být realisté, bude složité obstát v tak široké konkurenci. Případné přidělení ČKS by bylo pro nás  

nečekané, příjemné překvapení.  

Je však nezbytné vytrvat, neboť bez pořádání těchto evropských, případně světových soutěží,  

můžeme těžko získat další nezbytné finanční rezervy pro další rozvoj našeho krásného sportu v ČR. 

  

 ČKS však reprezentují především naši sportovci, reprezentanti. Je vám všem známá situace,  

že nás po náročné kvalifikaci na ZOH 2018 reprezentovali zástupci ve třech kategoriích (M, SD a TP).  
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Je však rovněž známa nepříjemná skutečnost, že se zcela nečekaně rozpadly jak 2 seniorské taneční  

páry, ale především velmi talentovaná, mladá a úspěšná sportovní dvojice A. Dušková – M. Bidař. 

Do sezóny 2018/19 jsme tedy nevstupovali s velkými ambicemi na zásadní úspěch v seniorských  

kategoriích. Ale podle mnou trochu upraveného rčení „člověk míní, tvrdý trénink mění“ jsme zapsali  

super výsledky v kategorii mužů.  

Michal Březina v úvodu sezóny vstoupil do seriálu ISU GP dvěma krásnými 2. místy a tím se  

kvalifikoval do vlastního finále. Závěrečné 4. místo ve finále celé světové série bylo pro nás, Michala a  

jeho trenéra pana Rafaela Arutyunyana potvrzením nejen správného rozhodnutí o změně  

tréninkového týmu, ale i správně nastavených tréninkových postupů.  

Je pouze škoda, že na ME, kde sahal již lehce po medaili, se svou přílišnou motivací nevyvaroval  

malých chyb v závěru VJ, a to zavážilo. Ale i tak 7. místem v silné konkurenci zajistil opět pro ČKS  

možnost startu 2. muže na ME. 

Výborně Michalův výkon doplnila jeho sestra Eliška, kdy se výbornou VJ dostala z 12. po KP až na  

10. místo, a tak i v kategorii žen budeme hledat druhou do týmu. 

Mistrovství světa v Japonsku, kde před vyprodaným hledištěm zejména Michal Březina potvrdil  

výbornou sezónu svými vyrovnanými výkony v obou částech soutěže. Celkovým 8. místem zajistil  

možnost startu i na MS 2. muže. Budeme doufat, že letos 2. muž naplní úspěšně náročná kvalifikační  

kritéria na MS, aby mohl tým doplnit.  

Oproti ME jsme měli na MS zastoupení ve třech kategoriích. V ženách Eliška Březinová bojovala, ale  

především ve VJ nenavázala na vystoupení na ME, byť její 20. místo v tak silné konkurenci, není  

vůbec zklamáním. Postoupit do finále z KP je dnes vždy již velkým úspěchem a v japonské Sajtamě  

okusilo zklamání několik favorizovaných žen. 

Na MS se přijela především představit a poprat o slušný výkon nově sestavená SD Hanna Abrazhevich  

– Martin Bidař, která se kvalifikovala na MS na posledním možném závodu. Dvojice nezklamala.  

Je však určitě škoda, že došlo k zásadnímu poklesu výkonnosti partnerky a rovněž k nečekaným  

zdravotním problémům a pár s největší pravděpodobností ukončil svou krátkou společnou kariéru.  

Martin hledá a zkouší dál, ale najít tu pravou partnerku ochotnou absolvovat náročnou vrcholovou  

přípravu není jednoduché. 

O dobré výsledky se snažili poprat i naši junioři na MSJ v Zagrebu. Nejlépe si vedli Matyáš  

Bělohradský (15.) a taneční pár sourozenců Taschlerových (14.). V Kategorii juniorek zaplatila Nikola  

Rychtaříková nováčkovskou daň a nedostala se z KP do finále, byť ukázala asi maximum, co umí.  

Je to tak trochu vizitka, kam nám odskočil v této kategorii juniorský svět. 

Svá celkem stálá umístění ve startovním světovém poli potvrdily na světových šampionátech  
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skupiny synchronizovaného bruslení. 

Na MSJ v Neuchatel ve Švýcarsku se umístil Team Darlings Junior na 14. místě. Na MS v Helsinkách se  

Team Olympia umístil na 13. místě. 

Věříme, že o start na těchto vrcholných světových soutěžích se popere v roce 2020 doma více týmů,  

než tomu bylo letos. 

 

 Jak jsem již zmínil, činnost jednotlivých komisí svazu byla velmi akční s cílem postoupit ve  

všech oblastech činnosti dál. Aby se předem komise dohodly na některých společných krocích, které  

jsou pro další rozvoj u nás zásadní, navázali na již dřívější zkušenost a společně zasedly ke stolu  

zástupci 3 komisí – STK, TMK a KR. Se závěry společného jednání jste byli seznámeni již na Aktivu  

předsedů, a tak pouze velmi heslovitě:  

- Změny v systému soutěží Českého poháru a Poháru ČKS. Některé se jeví jako dost zásadní. 
Budou zapracovány do daného termínu do Pravidel ČKS, aby bylo možno, bez zbytečných 
komplikací, zahájit novou soutěžní sezónu dle konkretizace kalendáře soutěží, který byl již 
téměř finalizován. 
Organizátoři jednotlivých soutěží se budou nuceni trochu více zamýšlet nad časovými plány, 
ale STK zpracovala určité návody a jednotliví členové jsou připraveni vždy radou pomoci. 
K tomuto bodu patří i návrh změn úhrad Tech. panelu a rozhodčích ze strany svazu atd.  

- Návrh rozšíření počtu startujících v žákovských kategoriích na MČR. 

 

Komise rozhodčích se zaměřuje na další odborné proškolování členů Technických panelů i  

rozhodčích s cílem sjednotit metodiku i názory posuzování dílčích výkonů závodníků. 

 

TMK za uplynulý rok navrhla řadu zásadních změn, které mají pomoci jak výběru nových  

talentů (Předprojekt PRTM), tak zásadnímu zvýšení výkonnosti závodníků všech skupin a věkových  

kategorií. 

Vznik tzv. Projektu Rafael je toho příkladem, který se začal, za přispění celého předsednictva svazu,  

úspěšně rozvíjet. K tomu se však přizpůsobují i zpřísněná kritéria pro případné členy tohoto projektu. 

Došlo ke změně ve funkci vedoucího SCM ČKS, zavedla se úspěšně možnost společné přípravy  

na jednom ledě v jednotlivých centrech v Praze, Brně a Ostravě. Nejdál jsou zatím v Praze, kde se  

zlepšila možnost získat více hodin ledové plochy přenesením nosné činnosti VSC MŠMT z HASA na  

PADOK, resp. Škoda Ice Rink.  

To, že celá zmíněná oblast vyžaduje nemálo financí je nasnadě. P ČKS je však jednoznačně  

přesvědčeno, že bez nové kvalitní mladé reprezentace nemůžeme očekávat v budoucnosti výsledky  

navazující např. na zmiňované výkony Michala nebo Elišky. 
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Podstatnou částí činnosti této komise je i oblast vzdělávání.  

Lze pozitivně konstatovat, že v rámci Trenérské Licence B, která se nyní ukončila a plánuje se termín  

na závěrečné zkoušky, se sešla skupina mladých trenérů, kteří aktivně dokazovali, že většina z nich  

může tvořit velmi silný kádr do budoucích let. 

Na podzim se chystá nové školení T, Licence C. Je potěšitelný velký zájem, chceme doufat, že  

vyškolení trenéři budou v klubech oporou. 

Jsou připraveny avizované změny od testu č. 5 v Testech výkonnosti. První zásadní prezentace  

bude v červnu v Kravařích, před zahájením VT spolu s Michalem Březinou. 

 

 V závěru mi dovolte poděkovat všem členům předsednictva, revizní komisi i pracovníkům  

sekretariátu za jejich práci v průběhu celého období. 

Současně mi dovolte vyslovit velké poděkování za více než 12letou činnost naší, již bývalé kolegyni  

paní Ing. Taťáně Zoubkové, která se rozhodla ukončit svou činnost. Zasloužila se spolu s celým týmem  

především o dobré finanční výsledky svazu.  

 

 Děkuji upřímně za pozornost. 

  

 

 

 

 

 


