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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného on-line formou dne 26. 11. 2020 

 

 

1. Informace předsedy  

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

důležitými body: 

 

a/ příprava MM ČR 2020 

Polští pořadatelé informovali o pokračování příprav 4*Nationals a zaslali rozpis 

soutěže s poměrně brzkým nutným přihlášením výprav a objednání hotelu. 

Předseda proto okamžitě vstoupil do jednání s panem Zbigniewem 

Niżnikiewiczem, předsedou OV 4N v Cieszyně. Dohodl s ním možnost otestování 

celého českého týmu v pátek 11.12. dopoledne na hotelu (bude zajišťováno i pro 

slovenskou delegaci), aby účastníci MM ČR vyhověli současným požadavkům 

pro návrat do ČR z Polska (GS a předseda budou dále podmínky sledovat). Pro 

cesty do Polska momentálně nejsou od českých občanů vyžadovány testy. 

Předseda také projednal s řed. ČT Sport J. Ponikelským a s Miroslavem Langrem 

možnosti přenosů nebo záznamů na ČT Sport vč. ekonomických stránek, a 

následně řešil i technické a organizační záležitosti přenosů ve spolupráci 

s předsedou OV 4N. V průběhu MMČR bude spolupráci s ČT zajišťovat PR 

skupina svazu (P. Juříček). 

 

GS seznámil P ČKS se stavem nominací na MM ČR i kdo ze sportovců/párů 

potvrdil nebo odmítl účast (konečný seznam sportovců je publikován na webu 

ČKS). Do Polska jsou již nahlášeni i trenéři a díky spolupráci s předsedou KR i 

činovníci. Z původně nominovaných se omluvila pouze Věra Tauchmanová a GS 

proto řeší s pořadateli nutnou výměnu činovníků v Panelech a VR. 

GS také dohodl a objednal ubytování a stravování výpravy v Hotelu Mercur. 

Přihláška české výpravy je již také odeslána. 

P ČKS stanovuje GS vedoucím výpravy, s organizací na místě mu kromě 

předsedy pomohou i M. Škorničková a E. Milčinský. Předseda nebude bydlet na 

hotelu, bude jezdit domů. 

 

 

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

dne 30. 10. 2020 č. 1112 o prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020  

a/ 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. 

 

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. P ČKS schválilo per rollam M. Škorničkovou 
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zodpovědnou vedoucí této akce, dále schválilo hygienické podmínky kempu, 

nutnost pravidelného testování všech účastníků hrazeného ČKS a předložené 

rozpočty jednotlivých vícedenních turnusů. P ČKS také schválilo, že bude kromě 

ledové plochy možné účastníkům (kromě členů skupin SB) uhradit ubytování na 

ZS v Příbrami a cestovné z místa bydliště do Příbrami. Sportovci mají na ZS 

zvýšenou kapacitu WiFi, aby se mohli připojit na on-line výuku ve škole (k tomu 

je zřízena i speciální zasedací místnost na ZS). Součástí budou i tréninky 

reprezentačních týmů v synchronizovaném bruslení při splnění výše zmíněných 

podmínek (testy si zajišťují a hradí týmy) v rozsahu 5 tréninkových hodin týdně 

hrazených ČKS. Sportovci i skupiny si mají možnost přikoupit další hodiny ledu. 

P ČKS také souhlasí s tím, aby se tyto tréninkové cykly, jako jediné možnosti 

tréninku pro vrcholové sportovce mimo členů VSC, držely i nadále, až do MM ČR 

v Cieszyně. K jejich ukončení by došlo pouze při možnosti vytvoření kompletní 

talentové bubliny v Kravařích a/nebo při možnosti návratu amatérských 

sportovců k tréninku v klubech. 

 

b/ soutěže v ČR 

Členové P ČKS a GS také pozorně sledují situaci ohledně aktuálního uvolňování 

opatření v ČR a čekají na možnost restartu krasobruslařských tréninků a soutěží.  

V případě, že protiepidemický systém ČR (PES) bude na stupni 3, bude možné 

opětovně začít s tréninkovým procesem a soutěžením amatérských sportovců 

(bez přítomnosti diváků). P ČKS předpokládá, že první soutěže/akce by se mohly 

konat nejdříve čtyři týdny po možném zahájení tréninkového procesu v klubech. 

Vše ale závisí na tom, jaká opatření pro sport v rámci systému PES schválí vláda 

(zřejmě na zasedání v neděli 29.11.). O případných změnách bude ČKS 

informovat své členy na webu. 

  

Proto P ČKS rozhodlo, že vzhledem k nemožnosti sportovního tréninku ruší i 

další soutěže do konce kalendářního roku 2020, jmenovitě: ČP Praha (USK), 

Kopřivnice, Brno (SB) a Pohár ČKS Orlová, Mělník, Havířov. I těmto klubům 

náleží vyplacení kompenzační faktury dle Metodiky pro stanovení finanční 

úplaty pro kluby Covid v roce 2020. 

 

P ČKS ukládá sekretariátu, aby obeslal pořadatele testů a soutěží v lednu až 

březnu, zda-li budou schopni akce uspořádat (budou mít k dispozici halu). 

Uvolněné termíny budou nabídnuty dalším klubům.  

 

P ČKS preferuje uspořádání MČR jun + MČR žactva v sezóně 2020/2021, byť 

v posunutých termínech na konci března. Prodloužení sezóny do konce dubna 

zřejmě nebude možné, protože nebudou k dispozici všechny zimní stadiony 

(obsluha v dubnu většinou přechází na letní sportoviště). Řešit se bude dle 

vývoje aktuální situace, včetně případné změny/uzpůsobení nominačních 

kritérií. 
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3. Kontrola posledního zápisu a plnění úkolů P ČKS  

 

a/ GDPR 

P ČKS schvaluje finanční nabídku předloženou paní Straubovou i návrh smlouvy. 

 

b/ poptávkové řízení PR od 1. 1. 2021 

Do řízení se přihlásily 3 subjekty: Petr Juříček /stávající poskytovatel/, SPR Media 

a MCentra-Machu – Kateřina Machů. 

 

P ČKS se vzhledem k situaci není schopno s účastníky sejít. K osobním 

pohovorům dojde ihned poté, co budou uvolněna opatření. P ČKS souhlasí, 

s drobnou úpravou, s návrhem předsedy, aby se za stávajících podmínek 

prodloužila smlouva s P. Juříčkem o měsíc, na leden 2021, s tím, že se P. Juříček 

zároveň požádá o nacenění služeb na období únor, případně březen 21, pokud 

by se do té doby nepodařilo vybrat nového poskytovatele. Rozsah služeb na 

únor a březen dohodne P ČKS při jednání v Cieszyně. 

 

 

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 

 

Paní Hrdličková připravila přehled čerpání klubových a talentových položek 

rozpočtu: 

 

Ledová plocha – vyčerpáno 1 355 485,90 Kč, zbývá čerpání u 8 klubů 

Příspěvek SpS – vyčerpáno celých 400 000 Kč 

Příspěvek COVID A – vyčerpáno 631 900 Kč, zatím čerpalo 31 klubů 

Příspěvek COVID B – vyčerpáno  60 000 Kč, zatím čerpaly 3 kluby ze 16 

Příspěvek ČP a MČR – vyčerpáno 136 980 Kč, zbývá vyčerpat 15 dětí 

Příspěvek PRTM – vyčerpáno 44 580 Kč 

 

 

Trenérsko-metodická komise 

 

a/ Talent 

i/ Nabídka SportMind 
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Předseda dotáhl návrhy smluv do konečné podoby. Pouze GS dohodne 

s panem Čubou upřesnění a doplnění počtu konzultací sportovců v příloze 

smlouvy o mentální přípravě.  

GS obeslal (toto pondělí) 10 vybraných sportovců s nabídkou mentální přípravy 

 

 

b/ Reprezentace 

 

Soutěže z kalendáře ISU: 

- zrušeny Varšava, Celje;  

 

Účast:  

Dortmund – pouze juniorské TP Zelená / Novák a Pejchová / Mencl,  

Budapešť (Santa Claus) – Březinová, Rychtaříková, J. Bělohradský, Reshtenko. 

 

 

P ČKS schvaluje předběžnou nominaci na ME 2021 v Záhřebu na základě jimi 

splněných kritérií pro účast (nikdo další kritéria ISU nesplnil): 

  

Ženy: Eliška Březinová 

Muži: Michal Březina a lépe umístěný na MM ČR mezi J. Bělohradským a G. 

Reshtenkem. Druhý muž bude náhradníkem. V případě, že Michal Březina 

nebude moci přicestovat do Zagrebu (čeká na vyřízení zelené karty a do té doby 

nemůže opustit území USA), budou nominováni oba účastníci MM ČR. 

SD: Elizaveta Zhuk / Martin Bidař 

TP: Natálie a Filip Taschlerovi 

+ zodpovědní trenéři nominovaných sportovců. 

 

Vedoucí výpravy: Stanislav Židek. 

 

 

P ČKS bere na vědomí, že MS juniorů v Číně bylo zrušeno. 

 

c/ Změna ve složení komise 

P ČKS bere na vědomí změnu členky komise zodpovědné za SB, místo J. 

Charyparové jí bude Věra Paulusová.  

 

 

d/ vzdělávání trenérů - příprava skript 

Vzhledem ke změně v komisi bude místo paní Charyparové za přípravu části SB 

zodpovědná V. Paulusová. 

 

e/ navýšení přímých dotací členů SCM - párové disciplíny (pod 15 let)   

GS se přimlouvá za přímou podporu párů Kuciánová / Vochozka a Zelená / 

Novák - nemohou trénovat v Příbrami (partnerky jsou do 15 let), za přípravou na 
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MM ČR musí do ciziny.  

P ČKS souhlasí s navýšením jejich repre smluv z ušetřených peněz, které nebyly 

přiděleny za plnění kritérií ISU (mez.soutěže se nekonaly). 

 

 

Sportovně technická komise 

 

a/ Nákup techniky  

Nutno také dořešit položku „materiál“ pro program Talent (cca 73 tisíc.). Návrhy jsou 

použít jí pro sportovce, členy SCM, kteří mají problém dočerpat stávající částky 

(netrénují), nebo jí použít na vybavení vedoucí SCM, vedoucích detašovaných pracovišť 

SCM, případně i vedoucího PRTM tablety se speciálními programy pro trenéry 

(Coach´s Eye/CoachNow/Ubersense for coaches). 

 

Předseda STK projednal nabídku, která přišla prostřednictvím Petra Starce. 

Nabídka je od pana Žilky. Jedná se o nákup kamer, dronu, PC Tabletu a programu 

Coach’s Eyes. 

P ČKS považuje za důležité podporovat možnosti zařazení vědeckých poznatků do 

tréninku vrcholových sportovců (i v souladu s doporučeními NSA), a proto 

souhlasí s tím, že se koupí část letos z dotace programu Talent a zbytek v roce 

2021 ze stejného programu (bude na to pamatováno při tvorbě žádostí o dotace 

2021). Předběžně by systém operovali členové STK E.Milčinský a J. Sviatko a dále 

bude osloven P. Kaška. 

 

b/ ODM 2022  

Pořadatelem bude Královéhradecký kraj. ČOV jsou určeny kraso soutěže na ZS 

v Nové Pace. Pořadatelem bude pro ČKS KKK KHK. P ČKS souhlasí a pověřuje 

dalším jednáním předsedu STK. 

 

c/ úprava pravidel  

Předseda RK vznesl požadavek na úpravu pravidel ČKS: 

 

 Systém Mistrovských soutěží ČKS 2020/2021 (platný od 1.7.2020 - str.7): 

- v Mistrovství ČR synchronizovaného bruslení chybí kategorie „nejmladší 

žactvo“ (již na tuto skutečnost upozorňoval) 

- v Přeboru ČR synchronizovaného bruslení chybí kategorie „Masters“ 

- dále by bylo potřeba s ohledem na znemožnění startu na SB v Jihlavě 

(Jihlavský Ježek) a na SB v Brně (Santa Claus Brno) 

upravit (resp. zrušit) podmínku alespoň jednoho startu v pohárové soutěži ČP 

pro účast na Mistrovství ČR SB 2021 

 

E. Milčinský požádá J. Mokrou o úpravy prvních dvou odseků. M ČR se bude 

řešit teprve dle vývoje koronavirových opatření. 
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Předseda RK dále upozorňuje, že v dokumentu  „Synchronizované bruslení – 

náplně programů a jejich hodnocení“ (platnost od 1.7.2020)“ je na straně 7 u 

kategorie  MASTERS (Dospělí) chybné číslování 5 předepsaných prvků (místo 1 

až 5 je číslováno 2 až 6). 

 

P ČKS ukládá tuto opravu GS. 

 

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

po ČKS požaduje ISU. Úkolem je pověřena J. Mokrá. 

 

d/ žádost BK Hradec Králové  

Předsedkyně klubu, paní Vorlíčková, žádá o přidělení ČP VC HK na příští sezónu, 

aby mohli převést letos poskytnutou dotaci na soutěž do příštího roku. 

 

P ČKS nemůže termíny pro příští sezónu garantovat. 

 

 

Komise rozhodčích 

 

a/ Vzdělávání rozhodčích ISU  

 

Předseda KR rozeslal rozhodčím (MZ a ISU) přeložený Com. 2357, který 

informuje o výukových programech ISU a případném znovuobnovení kvalifikace 

rozhodčích pro sezónu 2021/22. 

 

b/ Nominace na mez. soutěže 

 

P ČKS děkuje rozhodčímu M. Mišurcovi, že přijal nominaci a účastní se 

mez.soutěže NRW Trophy v Dortmundu, a to i přes složitou dopravu do místa 

konání.  

S politováním však P ČKS konstatuje, že žádný z oslovených rozhodčích nebyl 

ochoten přijmout nominaci na soutěž Santa Claus Cup v Budapešti, kde budou 

startovat naši špičkoví senioři v sólových kategoriích.   

 

 

5. Různé 

Příští jednání P ČKS se uskuteční v Cieszyně při MM ČR, předběžně ve čtvrtek 10. 

12. odpoledne na hotelu (14,00 – 18,00 h. s ohledem na další návazné akce 

v hotelu Mercur). Vzhledem k požadavku Polské strany na zmenšení počtu 

jednotlivých výprav bude z tohoto jednání omluvena K. Tykalová i členové RK 

(pokusíme se o spojení přes Zoom).  

 

 

 

Informaci zpracovali: S. Židek a K. Oubrecht.  


