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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 2017 do května 2018. 

V uvedeném období se členové předsednictva ČKS sešli na 9 zasedáních, mezi kterými 

docházelo k mnoha dalším setkáním v průběhu akcí pořádaných v rámci činnosti ČKS, k 

telefonickým jednáním a k e-mailové korespondenci.  

Právě končící sezóna byla sezónou olympijskou, pro seniorské reprezentanty byla 

vyvrcholením čtyřletého přípravného cyklu.  

Před samotnými olympijskými hrami se naši reprezentanti představili ve třech kategoriích 

na mistrovství Evropy v Moskvě. Spokojeni jsme byli s osmým místem Michala Březiny 

v kategorii mužů a dvanáctým místem Elišky Březinové v kategorii žen, zklamáním bylo to, 

že Jiří Bělohradský a taneční pár  Cortney Mansourová – Michal Češka nepostoupili do finále.    

Vrcholnou událostí letošní sezóny byly zimní olympijské hry. Za úspěch je určitě nutno 

považovat to, že v dnešních pro sport nepříznivých ekonomických podmínkách se 

reprezentanti tak malého státu dokázali kvalifikovat do soutěží zimních olympijských her ve 

třech disciplínách. Sportovní dvojice Anna Dušková – Martin Bidař dokázala zúročit 

několikaletou systematickou přípravu postupem do finálových volných jízd a ziskem 

celkového 14. místa, což bylo po smolné první polovině sezóny, naplněné zraněními a 

nemocemi, vysoko nad naše očekávání a zasloužilo si obdiv soupeřů i fanoušků zvláště proto, 

že bylo důkazem neobyčejné vůle a odhodlání, protože Anna nastoupila do olympijských 

soutěží po pouhém šestinedělním tréninku zahájeném po operaci přetrženého křížového vazu. 

Michal Březina předvedl na olympijských hrách zdařilý krátký program, celkové 16. místo 

bylo však po ne zcela vydařené volné jízdě tak trochu zklamáním. Tanečnímu páru Cortney 

Mansourová – Michal Češka se bohužel nepodařilo postoupit do finálových volných tanců. 

Velice spokojeni jsme mohli být s výsledky našich reprezentantů na mistrovství světa 

v italském Miláně. Michal Březina předvedl výborný výkon, kterým se probojoval do první 

desítky nejlepších světových krasobruslařů a získal pro Českou republiku možnost nominovat 

na příští mistrovství světa dva reprezentanty v kategorii mužů. Ve velkém stylu se předvedla i 

sportovní dvojice  Anna Dušková – Martin Bidař, jejich v superlativech hodnocený výkon jim 

zajistil skvělé 11. místo, což opět překonalo naše očekávání. Eliška Březinová na mistrovství 

světa prokázala, že je vyzrálou a spolehlivou závodnicí, její umístění ve druhé desítce 

nejlepších světových krasobruslařek je určitě úspěchem. 
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Obstáli i naši juniorští reprezentanti na svém mistrovství světa: finálové umístění 

sportovní dvojice Edita Horňáková – Radek Jakubka (celkově patnáctí), tanečního páru 

Natálie Taschlerová – Filip Taschler (celkově osmnáctí) a Petra Kotlaříka (celkově dvacátý) 

rozhodně nejsou neúspěchem. Těsně před branami finále zůstala Daniela Ko, její výkon 

v krátkém programu je ale rozhodně příslibem do budoucnosti. 

Velice slušné výkony předvedly na svých světových šampionátech i týmy 

synchronizovaného bruslení – Team Darlings Junior se umístil na patnáctém místě na 

juniorském mistrovství světa, Team Olympia skončil na mistrovství světa šestnáctý.   

Výše uvedená umístění našich reprezentantů by nás mohla naplňovat optimismem, ale ve 

skutečnosti máme k optimismu daleko. O ukončení své sportovní kariéry nečekaně 

informoval Alexandr Sinicyn, čímž se rozpadl taneční pár Nicole Kuzmichová - Alexandr 

Sinicyn. Nicole chce i nadále reprezentovat Českou republiku a v současnosti hledá partnera. 

Mnohem větším šokem bylo oznámení o rozpadu tolik úspěšné sportovní dvojice Anna 

Dušková – Martin Bidař. Jejich představy o další sportovní kariéře jsou natolik rozdílné, že 

pro ně již není akceptovatelná další společná práce. Oba však chtějí i nadále reprezentovat 

Českou republiku v kategorii sportovních dvojic a v současnosti hledají nové partnery, resp. 

s jinými partnery začínají trénovat.  

S potěšením mohu naopak informovat o rozvoji českého krasobruslení v kategorii Adult, 

tedy v kategorii veteránů. Tato kategorie se stala součástí pohárových soutěží ČKS, medaile a 

přední umístění na nejvýznamnějších mezinárodních soutěžích získal v právě končící sezóně 

nejen taneční pár Milana a Jiří Pokorní, ale i soutěžící v kategoriích sólového a 

synchronizovaného bruslení.  

V souvislosti s cílem zvýšit úspěšnost českých krasobruslařů na mezinárodních soutěžích 

vysílal Český krasobruslařský svaz své zástupce a reprezentanty na  mezinárodní vzdělávací 

semináře, které finančně podporovala ISU. 

Do mezinárodního vzdělávacího procesu se však ČKS i sám zapojoval. V srpnu 2017 byl 

úspěšně ukončen mezinárodní čtyřletý projekt IDP, jenž byl financován Mezinárodní 

bruslařskou unií a organizováním jehož výcvikových kempů v Ostravě byl pověřen Český 

krasobruslařský svaz. Tento projekt byl zaměřen na vzdělávání talentovaných krasobruslařů a 

jejich trenérů i na vzdělávání rozhodčích a členů technických sborů. Do projektu bylo 

zapojeno devět evropských krasobruslařských federací,  moderátory a lektory byli skutečně 

renomovaní světoví trenéři a krasobruslařští odborníci a experti na sportovní přípravu 

působící v Kanadě, USA, Rusku, Švýcarku a Finsku, sekci zaměřenou na vzdělávání 

rozhodčích a členů technických panelů vedla po celé čtyři roky Věra Tauchmanová. 
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Mezinárodní bruslařská unie vyhodnotila tento projekt jako jeden z nejúspěšnějších a jeho 

způsob organizování se stal příkladem pro nově plánované projekty ODP (Olympic 

Development Project). Není vyloučeno, že nějaký z těchto kratších projektů se opět uskuteční 

v České republice. Dovoluji si touto cestou poděkovat všem účastníkům nominovaným za 

ČKS za jejich disciplinovanou účast a děkuji i týmu Stanislava Židka za veškerou práci 

spojenou s organizační přípravou a realizací projektu a kempů. 

Trenérsko-metodická komise připravila výcvikové tábory pro členy SCM,  VSC, PRTM a 

dalších vybraných nadějných sportovců. Tito sportovci a jejich trenéři budou na nich moci 

spolupracovat s jedním z nejúspěšnějších světových trenérů, Rafaelem Arutyunyanem.  

Nepodařilo se přesvědčit MŠMT o tom, aby umožnilo členství v SCM i krasobruslařům 

mladším patnácti let. Podle daných předpisů jsou za juniory považování sportovci starší 

patnácti let. Argument, že současná olympijská vítězka v krasobruslení získala tento titul 

v patnácti letech a o rok dříve se stala juniorskou mistryní světa a že současné juniorské 

mistryni světa je třináct let, nebyl dostatečně přesvědčující.  

P ČKS rozhodně nesoustředilo svou pozornost pouze na závodníky s nejvyšší výkonností. 

Byl zkušebně aplikován ISU systém hodnocení při některých soutěžích Poháru ČKS a byla 

vyhodnocena jeho finanční i časová náročnost při tomto typu soutěží. P ČKS kladlo důraz i na 

vzdělávací činnost a organizovalo školení a semináře určené pro trenéry a rozhodčí. TMK 

s politováním informovala o ne vždy dostatečné přípravě uchazečů o získání licence C na 

vypsané zkoušky. Je připraveno školení trenérů II třídy, tedy školení na zisk licence B, počet 

přihlášených uchazečů je dostatečný.  

Byly připraveny a zveřejněny metodické materiály pro test výkonnosti. Trenérsko-

metodická komise však poukazuje na ještě přetrvávající problémy a na podcenění výuky co 

možno nejkvalitnějších základů bruslení tak, aby sportovci mohli návazně a správně 

pokračovat ve výuce složitějších elementů, zaručujících dobré výsledky nejen na domácím 

poli, ale především v zahraniční konkurenci.  

Je navržen systém nezbytné úzké spolupráce trenérsko-metodické komise a komise 

rozhodčích, který se jeví jako nutný pro zajištění dalšího rozvoje českého krasobruslení. 

Sportovně technická komise vybrala realizátora úpravy stávajícího registračního řádu, 

vypracovala doporučení změny v přestupním řádu v oblasti výchovného. STK vypracovala 2 

návrhy nového systému soutěží pořádaných Českým krasobruslařským svazem. P ČKS na 

svém posledním zasedání jednu variantu, která vyhovuje požadavkům přidělování státních 
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dotací, schválilo. STK řešila i problematiku GDPR. Té bude věnován samostatný bod jednání 

valné hromady.  

Pro fungování svazu jsou naprosto zásadní finanční prostředky, které má k dispozici. 

Zprávu o hospodaření, včetně informace o zisku z mistrovství Evropy, které náš svaz pořádal 

v Ostravě v roce 2017, přednese ekonomka svazu. Na tomto místě tedy jen podtrhnu 

skutečnost, že v době, kdy ČKS již nedostává finanční příspěvky od Českého olympijského 

výboru, kdy jsou neustále měněna pravidla čerpání financí přidělovaných Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, kdy finance na zajištění činnosti začalo MŠMT přidělovat až 

v druhé polovině dubna, patří ČKS k jednomu ze svazů, které si nemusely na zajištění své 

činnosti brát půjčku.  

V závěru své letošní zprávy o činnosti P ČKS chci, jako tradičně, poděkovat všem svým 

kolegům z P ČKS, generálnímu sekretářovi a dalším pracovnicím sekretariátu za práci, kterou 

během minulých dvanácti měsíců vykonali. I letos vyjadřuji dík předsedovi revizní komise P 

ČKS, ing. Blaťákovi, za skutečně tvůrčí spolupráci a jeho aktivní účast na jednáních P ČKS. 

Děkuji i všem pořadatelům domácích mistrovských šampionátů i domácích pohárových 

soutěží, testů výkonnosti, exhibičních vystoupení a dalších akcí spojených s krasobruslením. 

P ČKS si jejich ochoty uspořádat krasobruslařské akce skutečně váží. 

Končí čtyřleté období činnosti současného předsednictva Českého krasobruslařského 

svazu. Předsednictva, které dokázalo zajistit finanční stabilitu ČKS a končí své volební 

období s mnohem vyšším objemem finančních prostředků, než měl k dispozici na začátku 

volebního období (s objemem vyšším o téměř dvacet šest miliónů korun českých). 

Předsednictva, které dále rozvíjelo  fungující systém dvou typů domácích pohárových soutěží, 

fungující systém vzdělávání trenérů, rozhodčích a členů technického sboru a fungující systém 

nominací na mezinárodní soutěže. 

 

Na úplný závěr své zprávy přeji této volební valné hromadě úspěšné a konstruktivní 

jednání a pevně věřím, že budou učiněna a přijata taková rozhodnutí, která budou ku 

prospěchu českého krasobruslení. Pevně věřím i tomu, že všichni delegáti přistoupí 

odpovědně k volbě nového předsednictva ČKS a revizní komise ČKS. České krasobruslení si 

zaslouží, aby bylo řízeno a reprezentováno lidmi zkušenými a respektovanými pro jejich 

vědomosti, dovednosti a odvedenou práci.  

 

PhDr. Věra Tauchmanová, M.A., Ph.D.  


