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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Praze dne 15. 10. 2020 

 

 

1. Informace předsedy  

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

důležitými body: 

 

a/ Plénum ČOV 

Předseda informoval, že vzhledem k nemožnosti pořádání hromadných akcí bylo 

Plénum ČOV přesunuto na 10. listopadu 2020.  

 

b/ výběrové řízení PR od 1. 1. 2021 

P ČKS rozhodlo, že vyhlásí poptávkové řízení (s uzávěrkou do neděle 8. 11. 2020) a 

ukládá GS a paní Hrdličkové bezodkladnou přípravu a jeho vyhlášení na webu (po 

dohodě a kontrole podkladů od pana Dr. Jirouska). Následně se z nabídek vyberou 

ty společnosti, s jejichž zástupci se setkají členové P ČKS k osobnímu jednání. Na 

jeho základě pak budou vybraní partneři osloveni pro předložení konkrétních 

nabídek. 

 

2. Řešení problematiky dopadů na ČKS, které vyplývají z Usnesení Vlády ČR ze 

dne 12.10.2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření  

 

a/ Kluby a soutěže 

Pokyny pro pořadatele akcí ČKS v době Covidu byly prezentovány na webu ČKS.  

 

Na výzvu reagovaly pouze 4 kluby.  

 

P ČKS rozhodlo, že kompenzace zvýšených nákladů na akcích budou řešeny pro 

kluby v rámci komplexní podpory pro všechny členské kluby ČKS. Z připravených 

návrhů bude definitivně rozhodnuto na online zasedání P ČKS 5.11.2020. Po 

schválení bude bezodkladně řešeno s jednotlivými kluby. 

 

b/ Reprezentace 

Dle informací z NSA bude současná situace (nemožnost tréninků ve vnitřních 

prostorách) platná min. 14 dní.  

 

GS podal informace, že ve spolupráci s osobními trenéry a za pomoci vedoucího 

sekce krasobruslení Victoria se dohodlo toto: 

SD jedou do Bergama za O. Hotárkem. Taneční páry sourozenců Taschlerových a 

Cimlová/Hlavsa trénují v Itálii. Michal Březina v Kalifornii. M. Matloch se pokouší 

domluvit trénink G. Reshtenka v Egně, zatím trénuje v Cieszyně. Bratři Bělohradští 

odjeli trénovat do Egny.  
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Předsedkyně TMK byla pověřena oslovit trenéry krasobruslení v městech, kde se 

hraje hokejová extraliga, aby byli připraveni jednat o možnosti využít otevřeného 

zimního stadionu i pro trénink krasobruslařů (především v Praze, Brně a Ostravě). 

Tyto tréninky by byly možné pro sportovce, kteří jsou pod smlouvou s ČKS 

(reprezentace, SCM, případně PRTM). 

 

Ekonomka dále připraví podobný dopis, který byl svazem předsedovi NSA, M. 

Hniličkovi, odeslán na jaře a který by měl pomoci rychlejšímu návratu sportovců 

k tréninku. 

 

Členové P ČKS se taky pokusí zjistit možnosti tréninku v zahraniční pro 

reprezentaci, SCM, případně PRTM, alespoň v době podzimních prázdnin. Mohlo 

by se využít i později, pokud budou ZS zavřeny na delší dobu. 

 

 

c/ nominace na M ČR 

P ČKS rozhodlo, že nominační kritéria na M ČR seniorů a seniorek 2021 se upravují 

vzhledem k mimořádnosti situace takto: 

Splnění nominačních kritérií je možné i jen v jedné části soutěže, tedy v krátkém 

programu a/nebo ve volné jízdě.  

 

Ostatní kategorie budou řešeny později. P ČKS ukládá předsedovi STK, aby připravil 

návrhy řešení pohárových soutěží a případných nominací na M ČR. 

 

 

3. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS  

 

a/ GDPR 

Paní Straubová se dohodne s paní Hrdličkovou na zaslání současných dokumentů  

ke kontrole, a následně představí cenovou nabídku. Už tuto činnost vykonává i pro 

jiný sportovní svaz. Zároveň se Mgr. Straubová zamyslí i nad nějakým 

jednoduchým systémem souhlasů pro natáčení akcí/materiálů ČKS (např. videa 

testů, baletu atp.).  

 

b/ Kritéria pro zařazení TP do SCM 

G. Hrázská připravila aktualizovanou verzi.  

P ČKS dokument schvaluje na zkušební období sezóny 2020/2021 a po jejím 

skončení dojde k vyhodnocení. 

 

c/ Stará sada ISU SH 

Likvidace proběhla na sběrném dvoře 26. 9. 2020. Protokoly jsou uloženy na 

sekretariátu. 

 

Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace z komisí“. 
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4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Sportovně technická komise 

 

a/ YouTube přenosy soutěží 

P ČKS na návrh předsedy STK diskutovalo o možnosti přenosů ze soutěží na YouTube 

prostřednictvím střižny od společnosti Kumi, která by byla obsluhována v rámci obsluhy 

ISU SH dodávané svazu E. Milčinským.  

 

Předseda STK předložil návrh rozpočtu přenosů. P ČKS souhlasí. 

 

 

b/ Zrušení soutěží 

P ČKS rozhodlo, že (zatím) ruší v souladu s usnesením vlády soutěže ČP Brno, 

Ostrava, Pardubice a Pohár ČKS Nový Jičín, Chomutov a dále ruší kontrolní soutěž 

reprezentace a talentových programů ČKS Prague Ice Cup a mezinárodní soutěž 

Memoriál Pavla Romana Olomouc.  

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Talent 

Předseda ČKS v případě všech akcí apeluje na to, aby se vedoucí plánovaných VT 

zamysleli nad počty účastníků v případě „přitvrzení“ hygienických opatření. 

 

Sekretariátem byl zakoupen digitální teploměr, který bude k dispozici na všechny 

kempy ČKS. V Příbrami byla dodržována všechna bezpečnostní opatření. Sportovci 

byli rozděleni do skupin, které se nekřížily. 

 

i/ podzimní kemp PRTM a SCM, 8. – 11. 10. 2020, Příbram   

Předsedkyně TMK podala informace vč. hodnocení kempu (je publikováno na 

webu ČKS v sekci Informace TMK). Dle získaných zkušeností navrhuje předsedkyně 

TMK přípravu „desatera“ pro účastníky kempů ČKS, které bude odesláno spolu 

s pozvánkami na kemp nebo předloženo na úvodní schůzce, a v případě potvrzení 

účasti se tím účastníci kempů zaváží k jeho dodržování.   

 

ii/ listopadový kemp PRTM, 13. – 17. 11. 2020, Kravaře   

Vedoucí PRTM předložil seznam pozvaných sportovců a jejich rozdělení do skupin, 

program kempu a rozpočet. 

Pokud dojde k uvolnění opatření už od 2. 11. (otevřené ZS), bude součástí kempu 

kontrolní soutěž s hodnocením rozhodčích a panelů. 

P ČKS dokument schvaluje. 
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iii/ prosincový kemp PRTM cca 19. – 22. 12. 2020   

Po diskusi v Příbrami došlo k posunu kempu na termín 27. - 29. 12. 2020. 

Vedoucí PRTM se pokusí najít místo v Čechách. 

Trenéři PRTM i SCM zároveň vznesli požadavek, aby se po sezóně uskutečnilo další 

3-4 denní soustředění, které by bylo kombinací suché přípravy a rehabilitace.  

 

P ČKS s tímto návrhem souhlasí. 

 

iv/ Nabídka od pana Čupa (SportMind, HDTS) 

Prezentace firmy a nabízených služeb byla představena v Příbrami. Na jednání byla 

předložena nabídka smlouvy. GS dořeší s panem Čupou administrativní záležitosti 

smlouvy, aby mohly být náklady použity pro dotace z programu Talent. 

 

P ČKS souhlasí s uzavřením smluv zatím na: 

 

i/ Mentální přípravu pro max. 10 sportovců a jejich zodpovědné trenéry ve výši 

1 000 Euro bez DPH za sportovce/sezónu. Osloveni budou Michal Březina, Eliška 

Březinová, SD Kuciánová / Vochozka, SD Zhuk / Bidař, TP Cimlová / Hlavsa, Nikola 

Rychtaříková, Georgii Reshtenko. (Taschlerovi mají řešeno v Itálii samostatně).  

 

ii/ Kondičně–koordinační schopnosti v celkové ceně 7 000 Euro bez DPH. – 

testování pro členy SCM max. 25 sportovců 2x za sezónu a následně 2x konzultace 

a interpretace výsledků testování  

 

iii/ Přednášky o stravování, výživě apod. budou vždy řešeny separátně a jednotlivě 

dle programu jednotlivých kempů ČKS tak, aby do něj zapadaly. 

  

Koordinátorem činností za ČKS bude předsedkyně TMK. 

 

v/ přímá podpora pro členy PRTM/PPRTM 

Vedoucí PRTM předložil upravený návrh. 

P ČKS návrh schvaluje (K.Tykalová nehlasovala). Rozdělí se částka 300 000 Kč, lze 

použít na náklady uplatněné v roce 2020 a spojené s krasobruslařskou činností. 

Předložení dokladů do 15. 12. 2020. 

 

vi/ smlouvy pro trenéry SCM, PRTM/PPRTM 

Předsedkyně TMK žádá o vytvoření smluv pro trenéry, kteří mají děti zařazené 

v projektech ČKS. P ČKS schvaluje, ale návrh těchto smluv musí vzejít z TMK. 

Předsedkyně TMK návrh předložila. 

 

P ČKS projednalo a schválilo platnost smluv od 1. 10. 2020. GS doplní platební 

podmínky, a požádá o kontrolu smluv Dr. Jirouska. 
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vi/ přímá podpora Projekt Rafael 

Vzhledem k tomu, že letos nebylo možné uspořádat speciální kemp pro členy 

Projektu Rafael, rozhodlo P ČKS o poskytnutí přímé podpory členkám projektu 

v těchto částkách: 

20 000 Kč – skupina A 

10 000 Kč - skupina B 

6 000 Kč - skupina C 

 

Podporu je možné čerpat v souladu s programy REPRE a TALENT. 

 

b/ Reprezentace 

M. Březina se ze zdravotních důvodů odhlásil ze soutěže GP Skate America. 

 

Zrušena byla soutěž v Trnavě, naopak přidána soutěž v Dortmundu koncem 

listopadu. Obsazení soutěží řeší GS se zodpovědnými trenéry průběžně dle 

možností cestování a přípravy. 

 

P ČKS schvaluje rozdělení reprezentantů do skupin s platností od 1. 9. 2020 (po 

prověrkách výkonnosti): 

 

Skupina A 

Michal Březina 

 

Skupina B 

Eliška Březinová,  

Matyáš Bělohradský,  

SD Elizaveta Zhuk / Martin Bidař,  

TP Natálie Taschlerová / Filip Taschler 

 

Skupina C 

Thea Reichmacherová, Nikola Rychtaříková, Michaela Vrašťáková,  

Jiří Bělohradský, Georgii Reshtenko,  

SD Barbora Kuciánová / Lukáš Vochozka,  

TP Denisa Cimlová / Vilém Hlavsa. 

 

Skupiny SB zatím beze změny. 

 

c/ vzdělávání trenérů 

P ČKS žádá K. Kamberskou o zaslání rozpočtu přípravy materiálů a obecné 

metodiky ke školení trenérů, I.třídy ekonomce ke schválení. 

 

Současné školení I.třídy, licence A: 

 

P ČKS souhlasí s tím, že: 
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Frekventanti uhradí ČKS za specializaci 7 000 Kč za rok (celkem 14 000 Kč), 

všeobecnou část hradí FTVS. 

 

d/ složení TMK  

R. Březina souhlasil s členstvím v TMK.  

Předsedkyně TMK pověřila H. Dobrovolnou administrativní činností komise. 

 

e/ kemp SB 2021 s podporou ISU 

V. Paulusová, vedoucí projektu, předložila předběžný počet účastníků-trenérů 

z klubů SB a plán projektu, včetně rozpočtu.  

 

P ČKS kemp schvaluje a rozhodlo, že příspěvek ČKS na kemp bude ve výši 36 000 

Kč, ale všechny náklady musí jít přes ČKS, zúčastněné trenérky uhradí poplatek 

jako u jiných školení, tedy 500 Kč. Na vlastní náklady si pak zajistí ubytování a 

stravování. ČKS uhradí ledovou plochu a pobytové náklady školitelky ISU, odměnu 

pro vedoucí akce dle směrnic ČKS. 

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Čerpání rozpočtu 2020 

P ČKS projednalo návrhy na vyčerpání zbývajících prostředků rozpočtu, půjde se 

tímto směrem: 

- vyšší podpora soutěží ČP a Poháru ČKS v návaznosti na nastolené hygienické 

podmínky (viz bod 1 dnešního zápisu) 

- podpora dalších kempů talentových projektů ČKS (viz bod TMK)  

- přímá podpora trenérů, kteří mají sportovce v talentových projektech ČKS (viz 

bod TMK) 

- podporu klubů, kteří mají reprezentanty a členy talentových projektů 

Definitivní způsob nezbytného čerpání FP projedná P ČKS na online zasedání 

5.11.2020. 

 

Z příspěvků na ledovou plochu je zatím vyfakturováno pouze 494 tisíc od 24 klubů, 

chybí faktury 39 klubů. 

 

Z příspěvků za ČP/MČR je vyřízeno 20 sportovců (částka 116 tisíc), chybí dalších 19 

sportovců. 

 

E. Hrdličková v obou případech urguje urychlené čerpání. 

 

Mzdové náklady by se měly dočerpat bez problémů. 

V materiálových nákladech zatím není započten nákup nástupového oblečení pro 

nové členy reprezentace a také zde zatím není započten případný odkup střižny 

pro přenosy soutěží ČKS. 
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b/ Úhrady na akcích ČKS 

Předložený dokument P ČKS projednalo, drobně doplnilo a schválilo. 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Seminář TP SB, teoretická část, se uskutečnil v Jihlavě 3. 10. 2020 za účasti 8 

frekventantů. 

 

 

5. Různé 

 

P ČKS obdrželo žádost Lucie Říšské, sekretářky SKK Sparta, zda by bylo možné pro 

pražské kluby požádat o dotaci z "Programu podpory sportu a tělovýchovy v 

hlavním městě Praze pro rok 2021“, kde žadatelem musí být zastřešující sportovní 

organizace v daném sportovním odvětví - buď pražský sportovní svaz, nebo 

národní sportovní svaz.   

 

P ČKS souhlasí a pověřuje E. Hrdličkovou komunikací s kluby a přípravou podkladů 

pro dotaci. 

 

 

Příští jednání P ČKS se uskuteční 12. nebo 13. 11. 2020 v Kravařích.  

 

V případě prodloužení nouzového stavu nebo zpřísnění restrikcí MZ z důvodu 

neuspokojivého stavu ve vývoji pandemie Covid 19 bude termín (pravděpodobně 

online) zasedání upřesněn.  

 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht. 

 

      

 


