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Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období 

 

Vážení sportovní přátelé. 

Dovolte, abych vás seznámila s nejdůležitějšími fakty a událostmi spojenými 

s českým krasobruslením v období od června 2016 do května 2017. 

V uvedeném období se členové předsednictva ČKS sešli na 8 zasedáních, 

mezi kterými docházelo k mnoha dalším setkáním v průběhu akcí pořádaných 

v rámci činnosti ČKS, k telefonickým jednáním a k e-mailové korespondenci.  

Vrcholnou akcí právě končící krasobruslařské sezóny byla organizace 

Mistrovství Evropy v krasobruslení pro rok 2017, které proběhlo v lednu v 

Ostravě. O organizačních přípravách a procedurálních náležitostech jste byli 

informováni již v předešlých zprávách o činnosti. Organizační výbor ME pod 

vedením Stanislava Žídka odvedl skvělou práci, ostravské mistrovství Evropy 

bylo výborně hodnoceno jak vrcholnými představiteli ISU, tak i účastníky 

tohoto šampionátu. Prokázalo se, že rozhodnutí založit servisní organizaci 

Czech Figure Skating, s.r.o. bylo správné jak z hlediska optimalizace 

organizačního zabezpečení mistrovství Evropy, tak i z hlediska finančního 

zatížení ČKS. V současné době probíhá konečná fáze vyúčtování, ale s radostí 

mohu oznámit, že již nyní je jasné, že šampionát přinesl Českému 

krasobruslařskému svazu finanční zisk. Na tomto místě chci ještě jednou 

poděkovat všem, kteří se o úspěšný průběh šampionátu zasloužili – členům 

organizačního výboru a všech organizačních sekcí i všem dobrovolníkům. 

Obrovské díky za finanční podporu patří představitelům města Ostravy a 

Moravskoslezského kraje.  

Mistrovství Evropy bylo pro náš svaz důležité samozřejmě i z hlediska 

výsledků našich reprezentantů. Největší radost nám udělala sportovní dvojice 

Anna Dušková – Martin Bidař. Byl to její první start na šampionátu v seniorské 

kategorii a v konkurenci mnohem starších a zkušenějších párů obsadila skvělé 
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sedmé místo. Radost jsme měli i z další debutantky juniorského věku – 

Michaela Lucie Hanzlíková se při svém prvním startu na mistrovství Evropy 

probojovala do finále a získala dvacáté místo. V kategorii mužů jsme doufali 

v lepší než dvanácté místo Michala Březiny, finálové umístění našeho druhého 

reprezentanta, Jiřího Bělohradského, je v současné konkurenci v mužském 

krasobruslení úspěchem.  

Na mistrovství světa ve finských Helsinkách byli našimi nejúspěšnějšími 

reprezentanty opět Anna Dušková – Martin Bidař. Jejich čtrnácté místo i jejich 

výkon byly skvělé. V soutěži mužů, která se stala festivalem čtverných skoků a 

téměř neuvěřitelných výkonů, získal Michal Březina osmnácté místo, které mu 

zaručuje účast na olympijských hrách v příštím roce.  

V minulé sezóně jsme měli radost z našich reprezentantů juniorského věku. 

Taneční pár Nicole Kuzmichová a Alexandr Sinicyn obsadil na juniorském 

mistrovství světa velice hezké deváté místo, získal stříbrnou medaili na 

juniorské Grand Prix v Ostravě a byl náhradním párem pro finále celé soutěže 

juniorské Grand Prix. Tento pár splnil kritéria pro účast na vrcholných 

šampionátech v seniorské kategorii, svým výkonem na nich nezklamal, i když se 

do jejich finále neprobojoval. Na juniorském mistrovství světa získala hezké 

šestnácté místo Michaela Lucie Hanzlíková, která se, stejně jako taneční pár, 

zúčastnila všech tří šampionátů ISU. Finálové umístění Petra Kotlaříka na MSJ, 

stejně jako bronzová medaile Matyáše Bělohradského na jedné ze soutěží 

juniorské GP jsou příslibem do budoucna.  

 Ještě jednou se vrátím ke sportovní dvojici Anna Dušková – Martin Bidař. O 

jejich úspěších v seniorské kategorii jsem se již zmiňovala. Je ale nutno 

připomenout i jejich úspěchy v juniorské kategorii – zlatou a stříbrnou medaili 

ze soutěží  juniorské Grand Prix, obhájení druhého místa ve finále juniorské 

Grand Prix. Druhou polovinu sezóny tato sportovní dvojice zaměřila již na 

svědomitou přípravu na olympijské hry, proto se nezúčastnila juniorského 
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mistrovství světa a soustředila se plně pouze na soutěže a šampionáty v kategorii 

seniorů. 

Svá loňská umístění na vrcholných světových šampionátech víceméně 

potvrdily naše týmy synchronizovaného bruslení – juniorský tým Darlings 

skončil třináctý, seniorská skupina Olympia obsadila sedmnácté místo.  

V souvislosti s výsledky našich reprezentantů na mezinárodních soutěží je 

nutno zmínit i pořádání mezinárodních krasobruslařských akcí na území naší 

republiky. V září byla v Ostravě velice úspěšně pořádána jedna ze soutěží série 

juniorské Grand Prix, v listopadu proběhl v Olomouci tradiční Memoriál Pavla 

Romana. Děkuji pořadatelům těchto mezinárodních soutěží, stejně jako klubům  

BK Náchod, BK České Budějovice a HC Dukla Jihlava - mládež za uspořádání 

národních šampionátů. Děkuji i všem pořadatelům domácích pohárových 

soutěží a testů výkonnosti. ČKS si jejich ochoty uspořádat krasobruslařské akce 

skutečně váží. 

V uplynulém období P ČKS garantovalo systém dvou typů pohárových 

soutěží, nově byly do Českého poháru zařazeny kategorie nováčků. V příští 

sezóně bude na několika zkušebních soutěžích Poháru ČKS zkušebně aplikován 

ISU systém hodnocení, aby se vyhodnotila jeho finanční i časová náročnost při 

tomto typu soutěží.  

P ČKS kladlo důraz na vzdělávací činnost a organizovalo školení a semináře 

pro trenéry i rozhodčí. Jeden ze seminářů byl uspořádán v rámci ostravské 

juniorské Grand Prix, trenéři i rozhodčí mohli v rámci jeho praktické části 

sledovat soutěžní výkony přímo v hale.  

ČKS využil mezinárodních vzdělávacích seminářů, které finančně 

podporovala ISU, a vyslal své sportovce, trenéry i rozhodčí na semináře do 

Oberstdorfu a Berlína. Výcvikové tábory za účasti zahraničních expertů 

zorganizovala TMK i pro naše mladé nadějné krasobruslaře, členy PRTM, SCM 

a VSC.  
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Úspěšně pokračoval a stále ještě pokračuje mezinárodní čtyřletý projekt IDP, 

který je financován Mezinárodní bruslařskou unií. V právě končícím období 

proběhly v Ostravě dva výcvikové tábory a v současné době je připravován ten 

poslední, kterým bude projekt zakončen. Jsme velice rádi, že na konferenci ISU, 

která proběhla v rámci mistrovství světa v Helsinkách, byl tento projekt velice 

pozitivně hodnocen. 

Došlo k inovacím materiálů k testům výkonnosti, TMK plánuje informativní 

přednášku o nejdůležitějších aspektech těchto testů. Aktuální informací je, že 

došlo k významnému sjednocení náplní žákovských kategorií tak, aby 

odpovídaly mezinárodním pravidlům.  

Na základě příslibu v loňském roce připravila STK úpravu registračního 

řádu a s tím související nový systém vydávání registračních karet. Pokud dojde 

na této valné hromadě ke schválení inovovaného registračního řádu, bude 

kompletní proces změny proveden v průběhu následující sezóny. Nové 

registrační karty budou sloužit k identifikaci jak závodníků, tak i trenérů, 

rozhodčích a ostatních činovníků, kteří budou registrováni v ČKS.  

Ve zprávě o činnosti P ČKS nesmí chybět zmínka o pozitivním hodnocení 

práce představitelů ČKS ze strany ČOV a MŠMT. Všechna oponentní řízení 

proběhla úspěšně, pozitivně byla hodnocena připravenost všech projektů a 

koncepcí. Ministryně školství mládeže a tělovýchovy se osobně zúčastnila 

zahájení mistrovství Evropy v Ostravě a radovala se z výborného výkonu naší 

sportovní dvojice. Na zahájení ME 2017 byl osobně přítomen i předseda ČOV, 

Jiří Kejval. Velice si vážím jeho osobního dopisu, ve kterém se nanejvýš 

pozitivně vyjádřil o organizaci ostravského mistrovství a poděkoval svazu a 

organizačnímu výboru za skvělou práci. 

Na rok 2017 byly přislíbeny vyšší finance z MŠMT, nicméně v současné 

situaci související s vyšetřováním přidělování financí bude MŠMT zřejmě 

vypisovat některé dotační programy znovu. Letos dostaly kluby naposled dotaci, 
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kterou jim ČKS mohl přidělovat z daru ČOV financovaného z odvodů 

loterijních společností. Tento dar již nebude poskytován, proto musím na tomto 

místě důrazně upozornit všechny kluby na to, že je nutné, aby využívaly dotační 

programy MŠMT určené přímo klubům. O tyto dotace musí kluby požádat 

samy, žádosti nelze podávat prostřednictvím ČKS. Na tuto nutnost, resp. 

možnost byly kluby již opakovaně upozorněny sekretariátem i v informacích ze 

zasedání P ČKS publikovaných na webových stránkách.  

P ČKS v loňském roce vypsalo a následně vyhodnotilo výběrové řízení na 

nové logo a grafickou prezentaci svazových dokumentů. Dovolte, abych vám 

představila alespoň několik ukázek z vítězného manuálu jednotného vizuálního 

stylu. 

V úplném závěru své zprávy chci poděkovat všem členům předsednictva, 

revizní komisi a pracovníkům sekretariátu za jejich práci v průběhu celého 

období a popřát této valné hromadě úspěšné a konstruktivní jednání.  

 

PhDr. Věra Tauchmanová, M. A., Ph.D. 

předsedkyně ČKS 

 

 

 


