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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného v Cieszyně při MM ČR 10. 12. 2020, s pokračováním on-line formou 

dne 21. 12. 2020 

 

 

1. Informace předsedy  

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

důležitými body: 

 

a/ MM ČR 2020 

Předseda s pořadateli domluvil možnost hodnocení videí jízd Michala Březiny 

(kromě něho budou takto hodnoceny i dva polské taneční páry). Michal již videa 

zaslal.  

Předseda zároveň projednal se zodpovědným trenérem Rafaelem 

Arutyunyanem, že by Michal Březina cca za měsíc poslal další kontrolní videa. 

Testování českého týmu na Covid-19 proběhlo před hotelem v pátek 11.12. 

dopoledne vesměs s negativním výsledkem. P. Juříček řešil akreditace pro české 

novináře i pracovníky ČT Sport a staral se o ně na místě. PR skupina přijela 

v kompletním složení + s fotografem Markem Lintnerem.   

Ke dni jednání v Cieszyně nebyla žádná odhláška českých sportovců, podařilo se 

zařídit i cestu Cimlové s Hlavsou, kteří přiletěli bez trenéra. Ve středu se pro 

nemoc omluvila jen trenérka Kopřivová. GS dohodl s hotelem časy jídel dle 

programu tréninků a soutěží.  Předseda zařídil drobné dárky pro vedení 

ostatních výprav Visegrádu. 

 

V průběhu vyhlašování vítězů došlo k bezprecedentnímu vynechání párových 

disciplín, zřejmě díky problémům v komunikaci mezi lokálním OV v Cieszyně a 

sekretariátem polské federace. Předseda OV i prezident polského svazu se za 

pochybení, které postihlo především české SD, opakovaně omluvili a medaile a 

diplomy zašlou na adresu ČKS. Až to bude možné, tak P ČKS je sportovcům 

předá v rámci svého jednání na VN9. GS také v této souvislosti navrhl úpravu 

výpočtu „Team Trophy“ a znovuzařazení kategorie SD, aby příště k takovému 

omylu již nedošlo. Momentálně probíhá schvalovací řízení v rámci 

pořadatelských zemí.  

P ČKS také souhlasí s přidělením bonusů sportovcům v seniorských kategoriích 

do jejich reprezentačních smluv při splnění kritérií na ME a/nebo MS tak, jako 

tomu bylo i v minulých letech (seniorští sportovci nedostávají podporu za 

umístění). P ČKS ukládá GS, aby tyto odměny zahrnul od příští sezóny do repre 

smluv. 

 

 

2. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS 

  

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

prodloužení nouzového stavu do 22. 1. 2021 a přechodu na 5 stupeň PESa. 
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i/ Reprezentace 

Předseda a místopředseda ve spolupráci s ekonomkou a GS připravili a odeslali NSA 

dopis se žádostí o vytvoření reprezentační bubliny v Kravařích. Nyní se čeká na 

vyjádření MZdr. 

Na tento dopis jsme stále neobdrželi odpověď… 

 

V mezičase dohodla předsedkyně TMK, za souhlasu P ČKS, možnost tréninku členů 

reprezentačních týmů ČR a SCM, nad 15 let věku s ukončenou ZŠ a pod smlouvou se 

svazem, v Příbrami.  

Tréninky proběhly ve třech minikempech 18. -22. 11., 24. – 28. 11.  a 30. 11. – 2. 

12. 2020. 

Vedoucí SCM seznámila P ČKS s hodnocením kempů (je publikováno na webu 

ČKS v sekci Informace TMK). 

P ČKS souhlasí s tím, že bude oproti předloženému rozpočtu proplaceno i 

cestovné trenérky Simaové na poslední kemp a dále v rámci CP i testy 

sportovkyně Reichmacherové a trenérky Škorničkové (v rámci spravedlivého 

přístupu ke všem účastníkům). 

Celkové náklady na kempy v Příbrami byly 159 tisíc Kč (+ 9 350 Kč synchro, které 

byly skupinám nad rámec hrazený ČKS započteny k dočerpání jejich RS). 

 

K překvapení P ČKS se kempů částečně nebo vůbec nezúčastnily některé členky 

SCM, a to i ty, co normálně trénují v Praze. Naopak ty členky SCM, které to mají 

nejdále, se poctivě zúčastnily všech kempů. P ČKS doporučuje toto zohlednit 

v koeficientech SCM na první kvartál 2021, stejně jako snahu závodnic / 

závodníka / tanečního páru zúčastnit se mezinárodních soutěží i při všech 

komplikacích spojených s organizací a nejistotou cest (viz zpráva vedoucí SCM).  

 

ii/ soutěže v ČR 

P ČKS rozhodlo, že vzhledem k dalšímu omezení sportovního tréninku ruší i 

lednové soutěže, jmenovitě: ČP Český Těšín, Náchod, Uherský Brod a Pohár ČKS 

Břeclav, Litvínov, Stadion Praha, Rakovník. Kluby obdrží kompenzace dle Covid B 

(předsedkyně TMK nesouhlasí). 

Předseda STK se pokusí zjistit u ST Sportservice možnosti hodnocení soutěží 

v on-line systému. 

 

iii/ testy výkonnosti leden 9. – 10. 1. 2020 

10.12.: Vzhledem k tomu, že testy v Brně s největší pravděpodobností nebudou, 

P ČKS schvaluje návrh STK na jejich přesun do Ostravy. Zároveň se na testy 

v Čechách přihlásil klub z Mariánských Lázních. Protože žádný žadatel z Čech 

zatím nebyl, P ČKS přiděluje lednové testy i do Mariánských Lázní.  

 

21. 12.: P ČKS upravuje své rozhodnutí z Cieszyna a také zatím ruší testy 

výkonnosti, které se měli začátkem ledna konat náhradou v Ostravě a 
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Mariánských Lázních. Pořadatelům (včetně TJ Stadion Brno) budou v případě 

jejich žádosti o uspořádání testů v následující sezóně tyto přiděleny přednostně. 

 

b/ poptávkové řízení PR od 1. 1. 2021 

Setkání s účastníky poptávkového řízení proběhne ve čtvrtek 14. 1. 2021 

v pořadí určeném P ČKS. 

 

c/ úprava pravidel  

Předseda RK vznesl požadavek na úpravy pravidel ČKS pro SB. 

GS také žádá STK o úpravu části pravidel týkající se boje proti dopingu tak, jak po 

ČKS požaduje ISU. Úkolem je pověřena J. Mokrá. 

 

Trvá. J. Mokrá připravila úpravy pro SB, které P ČKS schválí na příštím jednání, až 

je prostuduje. 

 

Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, případně řešeny v části „Informace 

z komisí“. 

 

 

4. Informace a návrhy z jednání komisí  

 

Ekonomka svazu  

 

a/ Čerpání rozpočtu 2020 

Ekonomka, ve spolupráci s GS a paní Hrdličkovou, připravila přehled čerpání 

rozpočtu. 

Příspěvky klubům na ledy jsou dočerpány a uzavřeny (nečerpal pouze klub 

Krasobruslení Prostějov - napsali vyjádření, že v letošním roce nebudou čerpat, 

neměli náklady ani na led ani na trenéry, vše použili oproti dotaci z města) 

Příspěvky COVID A a B – velká většina vyčerpala, řešíme asi třetinu klubů, s 

konečnou výzvou k zaslání podkladů do 16.12.  (zjišťujeme, zda jim původní 

výzvy došly, jsou mezi nimi i kluby, které normálně komunikují) – ke 21.12. 

splněno a většinově dočerpáno. 

Covid C a D – odesláno na kluby. Díky zpětné vazbě od klubů provedli GS s Evou 

Hrdličkovou a Adélou Rybářovou ještě jednou kontrolu, především v PPRTM a 

kandidátech PRTM, a provedli dodatečné úpravy částek.  

Příspěvek ČP a MČR – vyčerpáno, část převedena do repre smluv, část sportovci 

nečerpali – ukončení kariéry nebo rozpad párů 

Příspěvek PRTM – vyčerpáno  

 

 

b/ Školení TV 4. 9., Příbram 

Ekonomka informovala P ČKS o nedodržení čerpání rozpočtu v položce na 

lektory. Po dohodě s ekonomkou a GS sestavila A. Rybářová aktuální čerpání 

akce, které bude, i při úhradě faktury lektorkám, kladné. 
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P ČKS proto souhlasí se žádostí předsedkyně TMK o akceptaci změny rozpočtu a 

úhrady faktur lektorkám. 

 

c/ Dotace NSA 2021 

GS s paní Hrdličkovou podali P ČKS informaci, že dotace Repre, Talent a Svaz 

byly sloučeny do jedné o třech podčástech. Základní administrativu to sice 

zjednoduší, ale požadavky na rozpočet v jednotlivých částech jsou až příliš 

podrobné, některé části žádostí jsou těžko srozumitelné. 

NSA vypsala na 4. 1. on-line seminář, na který je třeba do 22. 12. připravit a 

odeslat dotazy. Semináře se zúčastní GS a E. Hrdličková. Konečný termín podání 

žádostí je 22. 1. 2021. 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Talent 

i/ Nabídka SportMind 

GS obeslal 10 vybraných sportovců (Březina, Březinová, SD Zhuk/Bidař, SD 

Kuciánová/Vochozka, Rychtaříková, Reshtenko, TP Cimlová/Hlavsa) s nabídkou 

mentální přípravy. 

Z oslovených souhlasili všichni, pouze TP Cimlová / Hlavsa vůbec nereagoval – 

dořešeno na MM ČR v Cieszyně, zařizují si sami v Itálii.  

SD Zhuk/Bidař již má zajištěnou přípravu s trojjazyčným 

(čeština/ruština/angličtina) lektorem z Anglie, kterého hradí VSC. O totéž 

požádal i Michal Matloch pro Georgie Reshtenko.  Zapojit se nechce trenérka 

Holubíková.  

 

V Cieszyně byli osloveni náhradníci a z nich se po dohodě s předsedkyní TMK 

zapojí zatím D. Motlochová, M. Vrašťáková a TP B. Zelená/J.Novák. Případné 

další náhradníky zajišťuje vedoucí SCM. 

 

ii/ Kempy ČKS 

P ČKS rozhodlo o zrušení prosincové kempu PRTM. Pokud to bude možné, 

uspořádal by se kemp v průběhu ledna 2021. 

 

iii/ SCM 

P ČKS schvaluje návrh TMK na koeficienty členů SCM platné pro 1.Q 2021. Tyto 

koeficienty reflektují snahu jednotlivých členů připravovat se a soutěžit i za 

ztížených podmínek k tréninku. 

 

b/ Reprezentace 

Soutěže z kalendáře ISU: 

Dortmund – kladné hodnocení prvních mezinárodních vystoupení juniorských 

TP rozhodčím Mišurcem.   
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Budapešť (Santa Claus) – Pochvala za výkon E. Březinové. N. Rychtaříková splnila 

v KP kritéria účasti na MM ČR. G. Reshtenko zařadil, byť neúspěšně, do obou jízd 

3A. 

 

P ČKS bere na vědomí zrušení ME 2021 v Záhřebu a MSJ SB 2021 v Lyonu. 

P ČKS rozhodlo o přidělení částek sportovcům dle jejich reprezentačních smluv 

za jejich nominaci na ME, MSJ a/nebo MS, a to i v případě, že se tyto akce 

neuskuteční. 

Pro skupiny SB učinilo P ČKS toto rozhodnutí: pokud bude zrušeno i MS SB 

v Zagrebu, bude všem 5 skupinám, které se měly ucházet o účast na MS SB 

(Darlings, Olympia) , resp. MSJ SB (Gemini, Harmonie, Kometa) na kvalifikační 

soutěži Mozart Cup (která byla také pořadateli zrušena) pro rok 2021 připravena 

reprezentační smlouva a každá ze skupin v ní obdrží finanční příspěvek na 

přípravu a účast v mezinárodních soutěžích v roce 2021 ve výši 100 000 Kč (sto 

tisíc korun českých). V případě, že MS SB nebude zrušeno, ČKS ještě projedná a 

případně upraví výše příspěvků pro SB po datu definitivního rozhodnutí ISU. 

Vzhledem k tomu, že do konce února jsou zatím všechny SB soutěže v kalendáři 

ISU zrušeny, nedojde zde k prodlení. 

 

Paní Malczyk provedla úpravy v repre smlouvě syna Damiána, které P ČKS 

projednalo a konstatovalo, že jsou pro svaz nepřijatelné. Není možné, aby měl 

jeden krasobruslař odlišnou smlouvu, než všichni ostatní. RS Damiána Malczyka 

tedy nebude ze strany svazu v tomto znění podepsána.  

Zákonná zástupkyně D. Malczyka upravila i smlouvu SCM, a i zde jsou 

provedené úpravy pro ČKS nepřijatelné.  

Pokud paní Malczyk nepodepíše původní smlouvy, D. Malczyk bude mít 

pozastavené členství v SCM i reprezentaci. Předložené doklady k proplacení ze 

smlouvy SCM mu zatím nebudou uhrazeny. Pokud nepřijde do konce roku 2020 

smlouva SCM podepsaná v původním znění, nebudou mu doklady proplaceny 

vůbec.  Příspěvek pro TJ Slavoj Český Těšín bude o část určenou pro D. Malczyka 

(repre a/nebo SCM) ponížen. 

 

c/ vzdělávání trenérů - příprava skript 

M. Škorničková předložila základní osnovu jednotlivých stupňů školení od 

lektorů po licenci A. Členové P ČKS materiál projdou a na příštím jednání P ČKS 

prodiskutují. Na základě osnov vznikne rozpočet. 

 

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Nákup techniky – natočení a rozbor jízd bruslařů 

Za pomoci pana Žilky se podařilo nakoupit všechny komponenty, dokonce 

v letošním roce. Část již dorazila a je uskladněná na svazu. V příštím roce bude 

třeba pouze zakoupit počítačový program Coach’s Eyes. 
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b/ Přestupy a hostování SB  

P ČKS schvaluje seznam přestupů a hostování ve skupinách SB, který projednala a 

navrhuje STK.  

 

c/ Úplata - žebříček  

P ČKS schvaluje úplatu tvůrcům žebříčků v původní výši jako náhradu za 

přípravné práce na novém registračním systému ČKS.  

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Nominace VR a TP na soutěže ČKS  

Komise rozhodčích provedla nominace VR a TP na druhou polovinou sezóny pro 

soutěže Českého poháru a Poháru ČKS. Tento soubor sdílí předseda KR 

s Adélou Rybářovou, Renatou Schejbalovou, Žofií Jarolímovou a Richardem 

Kosinou, takže AR vidí aktuální stav a může informovat o změnách přímo kluby. 

 

 

5. Různé 

 

Příští jednání P ČKS se zřejmě uskuteční v prvním lednovém týdnu, nejspíše on-

line. K dohodě dojde ihned po Novém roce dle vývoje koronavirových opatření 

Vlády ČR.  

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


