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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného on-line formou dne 4. 2. 2021 

 

 

1. Informace předsedy  

Předseda ČKS zahájil vlastní jednání P ČKS a návazně se zabýval některými 

důležitými informacemi: 

 

a/ Řešení problematiky dopadů na ČKS, které vyplývají z Usnesení Vlády ČR o 

prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 2021 a přechodu na 5 stupeň PESa. 

 

Momentálně probíhá tlak ze strany NSA a ČUS, aby došlo k úpravě opatření pro sport 

v systému PES. K případnému přijetí ale nedojde dříve, než po 22. 1. 2021. 

Bohužel, Vláda ČR neustále odkládá přijetí úprav PESa, do konce nouzového stavu, 

tedy do 14. 2., tak stále není možné sportovat. Z klubů zaznívá značná 

nespokojenost s nemožností trénovat, začíná se projevovat úbytek členů, 

především sportujících dětí a mládeže. Je zde i velká snaha o „profesionalizaci“ dětí 

a mládeže. 

ČKS si je vědom problematické situace, snaží se prostřednictvím střešních 

organizací vyvíjet tlak na NSA a Min.Zdrav. Podpora z NSA přichází, ale bohužel 

Min.Zdrav. se odmítá s kýmkoliv bavit a o čemkoliv diskutovat. Profesionalizace 

dětí a mládeže je pouze ohýbáním předpisů v současné nelehké situaci a 

neexistuje pro ni žádná předloha, ani zákonná opora. P ČKS jí proto nemůže 

doporučit jako spásný postup pro návrat k tréninkovému procesu. Bohužel, jsme 

jediná země v Evropě, kde státní orgány považují sport a pohyb, především dětí a 

mládeže, pouze za zbytnou volnočasovou aktivitu, a přes opakovaná upozornění 

z řad odborníků i sportovní veřejnosti, nejsou schopny připustit, že sport a pohyb 

vůbec je především nejlepší prevencí proti chorobám a na podporu pohybového 

aparátu člověka.   

Přesto chceme požádat členskou základnu, děti, jejich rodiče, trenéry, funkcionáře i 

fanoušky klubů, aby u našeho krásného sportu vydrželi. Snad se někdy dočkáme 

změny stanoviska zodpovědných osob. 

 

i/ Nová žádost o zavedení bublin pro Repre, SCM a PRTM 

30. 1.: P ČKS rozhodlo, že se znovu požádá o povolení bublin pro tréninky členů 

reprezentace, SCM a PRTM v otevřených ZS v místech detašovaných pracovišť SCM. 

Vedoucí DP budou požádáni o předběžné zjištění možností DP - zajistí předseda. 

 

V souladu s usnesením z minulého jednání, zpracoval předseda spolu s 

místopředsedou žádost o udělení výjimky pro možné zajištění tréninků seniorské, 

juniorské a žákovské reprezentace formou „bubliny“, a to v regionu Čechy (Praha) a 

regionu Morava (Ostrava). 

Žádost byla předsedou předem prokonzultována na NSA a dne 3. 2. 2021 odeslána 

spolu s dopisem předsedovi NSA M. Hniličkovi přes datovou schránku.  

https://www.czechskating.org/files/documents/779b973a178c35dbf3fff405e90ef7f4.pdf
https://www.czechskating.org/files/documents/779b973a178c35dbf3fff405e90ef7f4.pdf
https://www.czechskating.org/files/documents/779b973a178c35dbf3fff405e90ef7f4.pdf
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V případě souhlasného stanoviska by se kempy uskutečnili v období únor až 

březen 2021. Případné rozpočty by P ČKS projednalo per rollam. 

 

ii/ soutěže v ČR 

P ČKS rozhodlo o zrušení březnových pohárových soutěží, jmenovitě: Pohár ČKS 

Třinec, Praha (USK), Prostějov, Černošice. Kluby obdrží kompenzace dle Covid B 

(předsedkyně TMK nesouhlasí). 

 

STK navrhuje, že v případě, že se stav uvolní, navrhne klubům možnost pořádání 

regionálních soutěží bez žebříčku. 

 

Předseda STK se pokusí zjistit u ST Sportservice možnosti hodnocení soutěží v on-line 

systému. 

Zatím STK neobdrželo zpětnou vazbu. 

Od ST Sportservice přišla zpětná vazba, ale bohužel s vysvětlením něčeho jiného, 

než bylo dotázáno. 

 

iii/ dotazník na kluby a trenéry 

Předsedkyně TMK představila vyhodnocení obdržených dotazníků . Předsedkyně 

TMK pošle na sekretariát seznam klubů a trenérů, kteří reagovali.  

 

P ČKS souhlasilo s těmito návrhy: 

- připravit on-line soutěže, pokud nebude možné pořádat klasické soutěže 

- pokud by bylo možné uspořádat normální soutěže (regionálního charakteru dle 

návrhu STK), pak by ČKS mohlo tyto soutěže finančně podpořit 

- TMK nabízí možnost pro trenéry/předsedy klubů, aby nahráli videa, která zašlou 

k metodickým konzultacím/radám (viz vyhodnocení dotazníku) 

- TMK navrhne Metodiku pro výběr talentů v době Covidu (kdy není možné 

soutěžit) 

- pokud to bude rozpočtově možné, pokračovala by on-line cvičení na webu ČKS i 

po uvolnění opatření 

 

b/ Projekt pro vytvoření výukového materiálu v krasobruslení 

V návaznosti na jednání o koncepčním zpracování výukového materiálu pro 

vzdělávání v rámci ČKS na všech úrovních, byla již dříve pověřena Mgr. K. 

Kamberská zpracováním postupu, jako i dílčími jednáními s ředitelkou VICTORIA 

VSC Praha. Materiál s návrhem postupu je zpracován a předložen pro další diskusi 

členům P ČKS. P ČKS ukládá TMK zaslat do termínu návrhy „Redakční rady“. 

 

 

2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

  

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

 

 

https://www.czechskating.org/files/documents/730c6aa03153d0a13cf8da846ae55f7b.pdf
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3. Příprava poptávkového řízení PR a Marketingových služeb 

Konečné rozhodnutí padne na jednání ve čtvrtek 4. 2. 2021. 

 

P ČKS rozhodlo většinou hlasů o spolupráci s SPRMedia. Smlouva bude uzavřena 

od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2022 s opcí na další sezónu. Marketingová část by byla 

prováděna v CFS, s.r.o. 

Přípravou smlouvy a její konzultací s Dr. Jirouskem jsou pověření statutáři ČKS a 

GS, v případě s.r.o. pak jednatelé s.r.o. 

 

 

4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Talent 

i/ ukončení spolupráce Šímová - Straub 

Trenérka Kadlčáková oznámila ČKS emailem dne 3. 2. 2021 ukončení 

spolupráce tanečního páru Anna Šímová / Andreas Straub. Anna bude 

pokračovat v tréninku s Lucii Kadlčáková a hledat si nového partnera. Oba 

zůstávají členy SCM bez finanční podpory, aby měli čas si najít nové partnery. 

 

ii/ Talentovaná mládež ČKS - metodika 

Paní Hrdličková připravila dokument Metodika pro oblast talentované mládeže ČKS 

2021. Členové P ČKS jej do příštího jednání projdou a opřipomínkují (především 

pak vedoucí SCM a vedoucí PRTM). 

Předseda STK pošle svoje připomínky, ostatní je připraví do příštího jednání ke 

konečnému schválení dokumentu. 

 

 

b/ Reprezentace 

i/ Damián Malczyk 

- repre smlouva je podepsána k 1. 2. 2021  

 

ii/ mez.soutěže 

GS seznámil P ČKS s aktuálním stavem možných účastí sportovců/párů 

na mezinárodních soutěží z kalendáře ISU. Řeší se problémy se změnou 

cestovatelských Covidových opatření Vlády ČR. 

 

iii/ Nominace na MS 2021, Stockholm (po úpravách TES mins prezentovaných 

ISU v Com 2370): 

Muži: Michal Březina, Jiří Bělohradský* (náhr. Georgii Reshtenko*) 

Ženy: Eliška Březinová (náhr. Nikola Rychtaříková*) 

SD: Elizaveta Zhuk / Martin Bidař 

TP: Natálie Taschlerová / Filip Taschler 

* zatím nemají splněný limit pro MS 
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Vedoucí výpravy: Stanislav Židek 

Trenéři: Rafael nebo Vera Arutyunyan, Rudolf Březina, Petr Bidař, Matteo Zanni, 

v případě splnění limitu sportovci i Vlasta Kopřivová nebo Michal Matloch 

 

Trenér Matloch navrhuje, abychom pro kategorii muži požádali ISU o možnost 

zaslání videí pro „online hodnocení jízd“. 

P ČKS souhlasí s tím, že se pošlou videa pro tolik sportovců v kategorii seniorů, 

pro kolik to bude možné (GS požádá ISU o upřesnění). 

 

 

iv/ Prověrky 2021 

P ČKS souhlasí s termínem prověrek výkonnosti 19. - 21. 8. a se ZS v Ostravě.  

Pokud budou ČKS přidělena kvótní místa v Courchevelu, budou sportovci na ně 

nominovaní plnit podmínky prověrek při této JGP (stejně se postupovalo i 

v minulosti). Prověrky budou zároveň sloužit jako případný nominační závod na 

dodatečnou kvalifikace ZOH 2022 (při Nebelhorn Trophy koncem září). 

Na návrh ekonomky bude do programu zařazena i možnost předvedení se pro 

kandidáty členství v PRTM a SCM s případným doplněním projektů od 1. 9. 2021.  

 

 

c/ z jednání TMK 28.1.2021 

Předsedkyně TMK představila P ČKS závěry z jednání komise. Zápis z tohoto 

jednání je publikován na webu ČKS v „Informacích TMK“. 

 

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Technika pro natáčení a rozbor jízd bruslařů 

E. Milčinský zajistí registraci dronu a dohodne pojištění s paní Hrdličkovou. 

E. Milčinský podal informace, že po dohodě s Tomášem Vernerem proběhne zkouška 

zařízení při tréninku VSC v neděli 7. 2. od 14 hodin.  

Předsedkyně TMK a předseda STK zaslali návrhy rozpočtu akce. 

P ČKS schvaluje rozpočet školení operátorů dronu. 

 

b/ registrace klubu  

TO těší, z.s. – možné IDČ 59 – všechny náležitosti pro registraci jsou splněny, 

platba doručena  

P ČKS s registrací souhlasí.  

 

c/ registrace a starty členů ČKS za zahraniční kluby  

Je nutné upravit Registrační řád a Pravidla a uvést je do souladu s Pravidly ISU. 

(možnost startu v jedné sezóně pouze za jednu členskou federaci ISU, tj. není možné 

reprezentovat dva kluby ze dvou různých členských federací na soutěžích, a to i 

domácích pohárových a/nebo mistrovských a/nebo interklubových, v rámci jedné 
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sezóny; pro registraci v ČKS sportovců, kteří nejsou občany ČR, bude před první 

registrací nutný souhlas federace, za kterou dosud startovali a/nebo, které jsou 

občany, dle pravidel ISU je možné tento souhlas nahradit čestným prohlášením 

zákonných zástupců, pokud se sportovec nikdy nezúčastnil soutěže v zemi, které je 

občanem). 

Přišla další informace o registraci v Polsku z klubu FSC Oceláři Třinec. 

 

Je třeba přidat do pravidel (OSPS a Systém mistrovských soutěží) jednoznačnou 

podmínku, že v průběhu jedné krasobruslařské sezóny není v souladu s Pravidly 

ISU možné startovat na soutěžích (včetně interklubových, pohárových, 

mistrovských) za dva kluby ze dvou členských federací ISU, a to ani v různých 

disciplínách. 

 

 

d/ ZODM  

Potvrzen posun ZODM o rok na termín 22. - 27. 1. 2023, krasobruslení bude na 

ZS v Nové Pace. P ČKS schvaluje cestu E. Milčinského na kontrolní den do Nové 

Paky. 

 

e/ posun MM ČR 2022  

ČKS obdrželo 26. 1. emailovou žádost SKRZ o možný posun MM ČR pro rok 22 na 

termíny 2. - 4. 12. 2021 nebo 9. - 11. 12. 2021. Původně bylo MM ČR plánováno na 

16. – 18. 12. 2021, ale polský svaz požádal o zvážení přesunu z důvodu kolize 

s odloženou Univerziádou v Lucernu. 

 

P ČKS považuje přesun za problematický, protože výrazně zkrátí nominační 

období. 

 

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Dotace NSA 2021 

E. Hrdličková a K. Oubrecht včas připravili a podali žádosti o dotace pro rok 

2022. Z NSA přišla 3. 2. výzva na opravu/doplnění údajů v rejstříku sportu. 

Ukázalo se, že v systému zůstalo nahráno pouze 7 klubů ČKS, paní Hrdličková 

nahrála kluby znovu, přesto se dva kluby nedaří zaregistrovat. Také jsou 

nesrovnalosti v názvosloví funkcí členů P ČKS. Paní Hrdličková pracuje na 

odstranění.    

 

b/ Čerpání rozpočtu ČKS 2020 + vyúčtování dotací MŠMT 

Ekonomka a GS seznámili P ČKS s (téměř) konečným stavem čerpání rozpočtu 

ČKS 2020. Přečerpání nákladů šlo na vrub podpory talentované mládeže a 

podpory klubům v době koronavirových opatření.  

Momentálně probíhá závěrečná fáze vyúčtování dotací MŠMT, kde je konečný 

termín 15. 2. 2021.  
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Komise rozhodčích 

 

a/ Nominace R na mezinárodní soutěže  

Open Ice Mall Cup Eilat (17.-20.2.2021) – Miroslav Mišurec 

- vzhledem k cestovním problémům nejspíše soutěž nebudeme obsazovat 

Celje Open – nominován Martin Ošmera, ale jako v případě Eilatu, ze Slovinska 

nelze od 5. 2. cestovat bez karantény  

– Sofie (25. – 28. 2. 2021) – M. Mišurec 

 

 

5. Různé 

 

a/ Termín VH ČKS 2021  

P ČKS schvaluje předběžný termín VH ČKS 2021 v sobotu 15. nebo 22. 5. a ukládá Evě 

Hrdličkové zjistit možnosti pronájmu sálu na VŠEM. 

Sál je k dispozici pro oba termíny, P ČKS preferuje termín 22. 5. Rezervace je 

zatím bezplatná. 

 

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční on-line 15. 2. 2021 (pokud bude povolena 

„talentová bublina“), případně dle aktuální situace a možností.  

 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


