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Účel dokumentu
Dokument obsahuje návrh koncepce v oblasti rozvoje curlingu. Koncepce
naplňuje cíle v dané oblasti pro rok 2013/2014 a nastiňuje směřování i
v následujících letech.
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Současný stav
Úvod - výchozí situace – sezóna 2013/14
V současné době (sezóna 2013/2014) zaznamenává curling v ČR v oblasti
růstu počtu členů stagnaci, a bohužel dochází i k částečnému úbytku členů ČSC –
snahou ČSC tedy bude nastartovat opětovný nárůst členské základny.
Obecně lze konstatovat, že dle posledních odhadů sportuje v dětské (školní)
populaci zhruba 22% dětí, procento sportujících rodičů je vyšší. Největší zájem
dospělých se soustředí na kolektivní sporty, které lze provozovat poměrně levně
v blízkém okolí bydliště.
U zájmu dospělých o curling lze částečně vsadit na zvídavost a zájem zkusit
si (zcela nezávazně) nový druh sportu – to je však podmíněno širším povědomím
veřejnosti o curlingu. Dětem je nutné nové aktivity předvádět (například curling pro
školy), samotný zájem se u nich prakticky neprojevuje. Děti nejčastěji přivede ke
sportu rodič a podle jeho příkladu si většinou dítě volí i sport.

1. Podpora stávajícím klubům
V České republice existují dvě zhruba milionové aglomerace – Praha a
Ostravsko, dvě aglomerace blížící se půl milionu obyvatel – Brno a dolní
Polabí/Podkrušnohoří. Oblasti se 150 až 250 tisíci obyvatel jsou zhruba čtyři :
souměstí Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, Plzeň a okolí, souměstí Liberec –
Jablonec, střední Morava (Olomouc a okolí). Všechny lokality disponují poměrně
velkým množstvím ledových ploch, bohužel prakticky zcela vytížených ledním
hokejem, v malé míře i krasobruslením.
Aktuálně má ČSC pouze jedinou halu se čtyřmi dráhami v Praze na
Roztylech. Tréninková i soutěžní kapacita sportoviště se zdá být vyčerpána. Kolem
svazové haly je logicky největší soustředění curlerů, trenérů i ledařů.
Curling v Brně disponuje poměrně vysokým počtem zkušených členů, podle
aktuálních informací se chystá výstavba curlingové haly, doposud je však klasickou
ukázkou situace, kdy existence několika ledových ploch ve městě neznamená pro
curling vůbec nic. Přitom zkušenosti z posledních turnajů pořádaných v Brně jasně
ukázaly, že Brno má slušný curlingový potenciál.
Třetí curlingovou lokalitu tvoří aktuálně trojměstí Jičín – Trutnov – Hradec
Králové (Opočno). Každý klub má k dispozici ledovou plochu (i když časově velmi
omezenou). Kluby se snaží o zapojení mládeže, mají trenéry, vzájemně spolupracují.
Trutnov je pořadatel každoroční Velké ceny, pro amatérské i juniorské hráče
v regionu pořádá Krkonošský pohár a v malé míře je schopen uspořádat „komerční
akci“ pro různé zájmové skupiny, a to podle možností přímo v Trutnově nebo na
ledové ploše zájemce (například Pardubice, Vrchlabí apod.). Klub je připraven
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přijmout jednotlivé zájemce (dospělé), v případě dětí potřebujeme sestavovat celé
týmy.
V Moravskoslezském regionu existuje jediný curlingový klub Karviná.
Jihočeský, západočeský a severočeský region jsou aktuálně curlingově
„mrtvé“. Mají silnou hokejovou tradici a minimum volného času na ledových plochách
(viz například problémy klubu Kamenný Újezd). Pro jednotlivé zájemce je to do Prahy
daleko, pro dojíždění ledařů z Prahy na pravidelné přípravy drah také.
Stávající curlingové kluby mohou od ČSC čerpat dotace na tréninkové
jednotky a na náklady spojené s výchovou. Kluby trénující mimo halu v Roztylech
dále využívají zapůjčené sady kamenů a dalšího materiálu.
Členové klubů se mohou účastnit školení pro trenéry a rozhodčí.

2. Podpora nově vzniklým klubům
ČSC v současné době konkrétním způsobem neiniciuje vznik nových
curlingových klubů. Pro nově vzniklé kluby je počítáno se stejnou podporou, jako pro
stávající kluby.

3. Podpora individuálních zájemců
ČSC pravidelně pořádá dny otevřených dveří. Nábor nových curlerů probíhá
většinou prostřednictvím aktivních hráčů.Jednak to bývají hráči z rozpadlých klubů,
kteří mají dále zájem hrát curling a chtějí si vytvořit nový tým, případně jednotliví hráči
zvou své kamarády a pomáhají jim sestavit tým, který většinou i dále trénují.
Výjimkou je např. CC Riper, kde iniciátorem byl jeden z jednatelů společnosti
provozující královéhradecký zimní stadion. Ten uspořádal prezentaci, k níž si přizval
trenéry z Prahy, a na ní zlanařil nadšence, kteří znali curling jen z televize. Z těch
zůstali tři, a ti potom vedli klub dál. Nyní po přesunu do Opočna se klub aktivně snaží
o curlingové nábory.
Především pro začátečníky (nejedná se o nábor) je určena již pravidelná akce
Třesk. Při akci účastnící pod vedením zkušených trenérů a hráčů zlepšují techniku,
taktiku a další dovednosti.

4. Aktivity pro rozvoj curlingu mimo Prahu
V současné době prakticky neexistují kroky ČSC pro rozvoj curlingu v dalších
regionech.
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5. Výstavba nových curlingových drah
Curlignové dráhy „Relax sport centrum Zbraslav“
Jedná se projekt multifunkčního sportovního centra, jehož součástí jsou dvě
curlingové dráhy, které zatím nejsou v provozu.
Curlingová dráha v Brně
V současné době je projekt výstavby curlingové dráhy v Brně nejdále a je zde
vysoké procento pravděpodobnosti, že projekt bude realizován. Projekt se nachází ve
fázi výběru zhotovitele.
Dráha je (bude) postavena u zimního stadionu v ulici Úvoz. Hráči využijí jednu
dráhu, která vznikne přístavbou k současné hale. Hala bude fungovat technicky
i provozně zcela samostatně. Bude mít vlastní chlazení, šatny i toalety.
Bohužel tato aktivita nevyřeší nedostatek tréninkových hodin v Praze, řešení
ale bude pro kluby z Brna a okolí. Je zde předpoklad významného rozšíření členské
základny (z důvodu personální napojení na Gymnázium Matyáše Lercha).
Trutnov
Existuje studie rozšíření zimního stadionu o curlingovou halu. Bohužel zatím
neexistuje aktivní pokračování studie.
Praha
ČSC nemá vhodný pozemek pro výstavbu a ani finanční prostředky, ze strany
ČSC není v tomto směru vyvíjená žádná činnost. Projekt, nalezení a zisk vhodného
pozemku, získání peněz a následná výstavba je závislá pouze na individuální aktivitě
klubů nebo jednotlivců.
ČSC nemá vyřešený ani pozemek pod halou na Roztylech. Pozemek je
v pronájmu od Prahy 11 a řeší se jeho budoucnost.
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Cílový stav
Cílovým stavem rozvoje curlingu v ČR je významné rozšíření členské
základny, ze které bude v budoucnu možné čerpat větší množství především
mladých hráčů pro budoucí reprezentace. Kromě níže řešených témat je základem
pro rozšíření členské základny zakotvení curlingu v podvědomí veřejnosti jakožto
kolektivního sportu vhodného pro všechny věkové kategorie, který lze provozovat i
rekreačním způsobem (amatérské turnaje, komerční akce) – řešeno v rámci
Marketingové komise.
Dílčím cílem je pak maximální podchycení zájmu veřejnosti vyvolaného
konáním ZOH 2014.

1. Podpora stávajícím klubům
ČSC bude v budoucnu v co největší míře podporovat jednotlivé curlingové
kluby tak, aby umožnil jejich bezproblémové fungování a jejich další rozvoj. Dobře
fungující klub pak bude poskytovat zázemí jednotlivým týmům a zároveň pomáhat
zvedat jejich úroveň. Dále prostřednictvím klubů dochází k rozšiřování členské
základny.

2. Podpora nově vzniklým klubům
V budoucnu bude ČSC podporovat vznik curlingových klubů v dalších
městech. Podpora nebude jen finančního charakteru, ale i materiální a odborná.
Založení a „rozjetí“ nového klubu bude zájemcům co nejvíce usnadněno. Přesto bude
stále hnací silou rozvoje iniciativa zakladatelů nových klubů, ČSC pomůže se
startem, ale nezařídí sám.

3. Podpora individuálních zájemců
Nový zájemce o curling nebude mít problém dohledat informace o možnosti,
jakým způsobem v ČR začít hrát curling. ČSC především zájemcům zprostředkuje
základní možnosti a informace a dále předá kontakt na jednotlivé (konkrétní)
curlingové kluby vhodné pro zájemce.
Dále informace „Jak se stát curlerem“ bude umístěna na hale Roztyly, na
webu ČSC a dalších informačních kanálech.
V návaznosti na ZOH 2014 budou pořádány akce, které budou primárně
určeny pro necurlingovou veřejnost a případné zájemce o curling.

4. Aktivity pro rozvoj curlingu mimo Prahu
S ohledem na koncentraci curlerů a curlingových aktivit v Praze bude ČSC
podporovat rozšiřování curlingu i mimo hlavní město. Ideálním stavem by byla
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existence curlingového klubu v každém kraji tak, aby každý zájemce měl možnost
hrát curling v místě s přijatelnou časovou dostupností.
Při rozšíření curlingu v budoucnu i do dalších měst a rozšíření počtu hráčů
hrajících mistrovské soutěže bude ČSC podporovat konání jednotlivých klubových
soutěží, případně rozdělení mistrovských soutěží dle krajů (to však již není součástí
tohoto dokumentu).

5. Výstavba nových curlingových drah, navýšení stávající kapacity
tréninkových hodin
V místech s rozšířenou curlingovou základnou ČSC bude podporovat
výstavbu specializovaných curlingových drah. S ohledem na aktuální počet hráčů
v jednotlivých regionech se v současné době jeví nejvhodnější výstavba další haly
v Praze, v budoucnu v závislosti na počtu hráčů v Brně a v regionu Hradec Králové
(Opočno) – Trutnov – Jíčín. Výstavba nových curlingových hal je do budoucna pro
ČSC jednou z hlavních priorit.
V budoucnu ČSC musí k této aktivitě přistupovat aktivně – není možné čekat,
jestli někdo z aktivních curlerů či klubů tento kapacitní problém vyřeší za něj.
ČSC bude podporovat celkové navýšení kapacity tréninkových hodin – tento
rozvoj nebude nutně závislý pouze na výstavbě nových curlingových drah, ale i na
hledání volných tréninkových hodin na zimních stadionech.
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Návrhy řešení
1. Podpora stávajícím klubům
ČSC jednotlivé curlingové kluby může a bude podporovat v následujících oblastech:
-

finanční podpora
materiálová podpora
odborná podpora
další aktivity klubů

Finanční podpora
- ČSC finančně podporuje a bude podporovat jednotlivé curlingové kluby. Pro
přehlednější informaci bude k dispozici na stránkách svazu materiál, který
jasně určuje, na které oblasti a za jakých podmínek je možné finanční
podporu od ČSC čerpat. ČSC by měl především podporovat péči o juniory a
další rozvoj curlingu.
- Jednotlivé kluby také mohou čerpat finanční prostředky od místní
samosprávy. Základní přehled možných dotačních titulů připraví ekonomická
komise a bude klubům k dispozici.
- Finanční podporu je také možné získat ze zdrojů WCF. Jednotlivé možnosti
bude ČSC monitorovat a dále o nich bude jednotlivé kluby informovat.
Materiálová podpora
- ČSC prostřednictvím Curlingpromo disponuje
Pro přehlednější informaci bude k dispozici
který jasně určuje co a za jakých podmínek je
zapůjčení/odkupu). Jedná se především o
přípravu ledové plochy a další.

určitým materiálním zázemím.
na stránkách svazu materiál,
možné od ČSC získat (formou
sady kamenů, materiálu pro

Odborná podpora
- Partnerem ohledně metodických materiálů bude pro jednotlivé kluby
Trenérsko metodická komise (dále jen TKM). Ta připraví podklad pro
jednotlivé trenéry v oblastech začátečníci, junioři a mládež, výkonnostní hráči.
- TMK bude i nadále pořádat trenérské kurzy a semináře.
- Klub trénující v nestandardních podmínkách (hokejový, krasobruslařský
stadion) bude mít možnost získat informace o přípravě ledu (například formou
školení).
Další
- ČSC je připraven jednotlivé kluby podpořit ve vyjednávání s místní
samosprávou, sponzory a dalšími subjekty.
- V případě většího počtu nových zájemců v jednotlivých klubech, trénujících
v Praze,
se
ČSC
pokusí
vyhledat
vhodnou
ledovou
plochu
(hokejový/krasobruslařský stadion) tak, aby rozvoj jednotlivých klubů nebyl
limitován kapacitou curlingové haly Roztyly.
- Pro další rozvoj curlingu ČSC považuje za přínosné konání turnajů (nejen
výkonnostních, ale i zaměřených na rekreační hráče, které zde téměř chybí).
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Pro udržení hráčů bez ambic účastnit se ligových soutěží ČSC vítá konání
jednotlivých místních lig. ČSC připraví materiál, který upřesní možnosti
(finanční a materiální) na podporu těchto aktivit.
Pozn.: Podpora místních amatérských lig a turnajů by měla přejít do popředí
zájmu. Pokud vznikne např. více mimopražských klubů relativně daleko od Prahy,
pro velkou část členů může být dojíždění do Prahy na ligu obtížné a „zbytečné“.
Pokud však budou hráči jen trénovat bez možnosti hrát zápasy, je možné, že po
vyprchání „začátečnického nadšení“ curling opustí. Místní liga je může motivovat
k dalšímu hraní. Pokud se v místě složí tým s větší ambicí, pak mu nic nebrání
k tomu, aby hrál regulérní ligu.

2. Podpora nově vzniklým klubům
Nově vzniklé kluby budou podporovány obdobně jako kluby stávající. Pro
vznik a další rozvoj nového klubu bude ČSC řešit další tyto oblasti:
-

-

-

ČSC se snaží novým klubům co nejvíce zjednodušit administraci spojenou se
zakládáním klubu. Prostřednictvím pověřené osoby dostanou zájemci o
založení klubu předpřipravené materiály v souladu s nejnovější legislativou
(ve spolupráci s legislativní komisí).
ČSC bude připraven uspořádat v místě vzniku nového klubu trenérské školení
spojené se školením přípravy ledu v nestandardních podmínkách (hokejový
stadion).
TMK komise bude připravena úzce spolupracovat s novým klubem.

3. Podpora individuálních zájemců
-

-

-

ČSC na webových stránkách uvede jasný a jednoduchý postup pro zájemce o
curling z řad veřejnosti. Dále zde také bude uvedena osoba, která bude mít
na starosti začlenění nových zájemců do jednotlivých klubů, případně předá
informaci o možnostech založení nového klubu i mimo stávající „curlingová“
města.
ČSC (rozvojová komise) vytvoří seznam klubů a jejich možnost náboru
nových hráčů (v závislosti na ochotě klubu přijímat nového hráče, volných
míst v nově se tvořících týmech,…). Tento seznam bude průběžně
aktualizován.
po skončení ZOH 2014 budou pořádány curlingové akce pro veřejnost (např.
otevřený den dveří v curlingové hale Roztyly, curlingová akce na ZS
v Opočně a dalších místech). Konkrétní podoba a rozsah bude upřesněn na
základě konkrétních jednání s jednotlivými kluby.

4. Aktivity pro rozvoj curlingu mimo Prahu
-

ČSC má zájem o konání mistrovských soutěží i mimo Prahu. S ohledem na
neexistenci specializovaných curlingových drah mimo Prahu bude tato snaha
prozatím cílena na nižší soutěže (divize) a na MČR mixů, případně pohár
ČSC. Tato aktivita je však limitována častým obsazením víkendových termínů
např. hokejem.
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-

ČSC bude podporovat konání curlingových turnajů i mimo Prahu. V současné
době jen 2 turnaje (Trutnov, Jíčín). Tyto turnaje bývají zaměřeny i na týmy
nižší výkonnosti, kterých je však v ČR většina.

5. Výstavba nových curlingových drah
ČSC bude podporovat výstavbu nových curlingových drah. ČSC může být
nápomocen koordinovat snahu jednotlivých hráčů (případně klubů)
směřujících k výstavbě nových curlingových drah.
- ČSC připraví strategii pro výstavbu nových curlingových hal. V této strategii
by měly být vyřešeny základní otázky, zda a jakým způsobem bude ČSC
usilovat o výstavbu curlingových drah. Dále by zde měly být řešeny možné
alternativy vývoje. Zároveň je nutné vzít v úvahu časovou náročnost celého
procesu
(projektové přípravy, inženýring, výběr zhotovitele, výstavba,
zkušební provoz - v ideálním případě minimálně 2-3 roky). Aby rozvoj mohl
pokračovat, je nutné v nejbližší době zaujmout konkrétní stanovisko.
Pozn.:ČSC by se měl připravit na možné scénáře vývoje. Je možné, že se v
budoucnu nalezne vhodný pozemek k výstavbě haly (bude pak ČSC usilovat o
jeho pronájem případně koupi?). Je možné, že v budoucnu nalezneme investora
ochotného investovat do výstavby nové haly. Budeme v tomto momentu moci
invstorovi nabídnout vhodný pozemek případně konkrétní finanční spoluúčast
nebo jiný aktivní přístup? ČSC musí mít od začátku jasnou představu o
konkrétním způsobu řešení nastalé situaci a čeho chce dosáhnout. ČSC nesmí
čekat, že se tento problém sám vyřeší, ale je nutné k řešení aktivně přistupovat.
-

-

-

Z důvodu vytíženosti večerních tréninkových hodin v curlingové hale Roztyly,
se ČSC pokusí najít volné tréninkové hodiny na některém z pražských
zimních stadionů (např. HASA). V ideálním případě ČSC zajistí možnost
tréninků např. 2x2 hodiny (4 dráhy) ve večerních hodinách a nabídne je
zájemcům z jednotlivých klubů. Pokud by se tyto hodiny naplnily, je
předpoklad tuto kapacitu rozšířit.
ČSC (ve spolupráci s CurlingPromo) zváží nabídnutí nejméně vytížené
curlingové hodiny (např. od 10:00 do 14:00) za cenu odpovídajícím nákladům.
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Finance
Momentálně není možné odhadnout rozpočet pro zrealizování výše
uvedených opatření – realizace některých z nich bude stát jen čas, další (např.
výstavba curlingové haly) však budou vyžadovat několikamiliónovou investici.
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Plán realizace
V nejbližší době bude prioritou uspořádání curlingových akcí v návaznosti na
ZOH 2014.
Snaha o výstavbu nových curlingových ploch bude pro rozvoj curlingu
prioritní, realizace si však jistě vyžádá několik budoucích let.

