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Trenérsko-metodická komise ČSPS (dále jen TMK) 
 

zápis jednání TMK (on-line): č.04/2020 ze dne: 6. 12. 2020, 9.30 – 12.00   
přítomní:  Roman Havrlant, Vlastimír Perna, Tom Froněk, Tomáš Břeň, Jan Srb, Dušan Viktorjeník, Marek Polach,  
omluveni:  Štěpán Matek, Libor Kohut 
 
 
zkrácené informace z předchozích jednání: 
7.1.2020 
01/20 1.1. Vize Metodiky ČSPS 
01/20 2.1. Semináře ČSPS leden 2020: představení vývoje metodiky, představení T. Froňka 
01/20 3.1. Výzva vedoucího TMK k doplnění členů TMK  
01/20 4.1. Elektronický kreditový systém (EKS) 
01/20 5.1. Elektronický tréninkový deník (ETD) 
01/20 6.1. Anketa – Plavec roku 2019 
01/20 7.1. Návrhy TMK ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 
01/20 8.1. Krajské svazy ČSPS 
 
30.1.2020 
02/20 1.1. Doplnění členů TMK 
02/20 2.1. Finacování činnosti TMK  
02/20 3.1. Metodický řád 
02/20 4.1. Semináře ČSPS leden 2020: představení vývoje metodiky, představení T. Froňka 
02/20 5.1. Vzdělávání 
02/20 6.1. Elektronický tréninkový deník (ETD) 
02/20 7.1. Návrhy TMK ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 
02/20 8.1. Celostátní seminář ČSPS 2020 
 
14.7.2020 
03/20 1.1. Činnost TMK v době koronakrize 
03/20 2.1. Vzdělávání 
02/20 3.1. Elektronický tréninkový deník (ETD  
02/20 4.1. Návrhy TMK ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 
02/20 5.1. Celostátní seminář ČSPS 2020 
02/20 6.1. Různé (Corona cup; repre projekty; registrační systém; příprava oponentur) 
 
 
6.12.2020 
03/20 1.1. Činnost ČSPS a TMK v době koronakrize (2. vlna) 
 V období září – prosinec 2020 bylo plavecké dění v ČR znovu ochromeno 2. vlnou koronavirové pandemie. 
 Vedení ČSPS se podařilo v době října až prosince zajistit trénink a soutěžení reprezentantů (vše v zahraničí: VT  

Zakopane, VT Szczyrk, MZ Skopje, MZ Budapest (jun.), MZ Oswietim, MZ Taškent, MZ Gyor). 
Posléze (konec listopadu) pro „profíky“ možnost tréninku Praha (Strahov) a Brno (Kohoutovice). 
Od 3.12. částečně uvolněná opaření pro provoz bazénů v ČR (nejednotnost provozovatelů ve výkladu).   

 Tom Froněk organizoval pravidelné webináře (přes zoom). 
 Roman Havrlant zpracovával administraci dle úkolů kanceláře ČSPS, VSP; metodické materiály a podklady pro VV. 
 
03/20 2.1. Vzdělávání – aktivity vzdělávání od září do prosince 2020 pokračovaly formou webinářů a komunikací  
                přes sociální sítě.  

V období říjen a prosinec zorganizoval T. Froněk další 4 webináře; dále proběhly 2 interní webináře s M.  
Vičarem (koordinátoři SCM). Min. 1 webinář s M. Vičarem se chystá (problematika doby covidu).  

 Zvýšení účasti trenérů na seminářích (zpravidla na těch, ohodnocených kredity). 
 
02/20 3.1. Elektronický tréninkový deník (ETD): průběžně probíhá komunikace s poskytovatelem; od léta se sbírají 

informace ohledně dosavadního fungování a byl připraven ucelený materiál pro VV pro odsouhlasení 
prodoužení využití. Odezva trenérů se zlepšuje. Metodik vypracoval plán povinného využívání u SpS a SG + 
ideálně reprezentanti. 
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02/20 4.1. Návrhy TMK ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 

Úpravy v koncepci výběrů RD a SCM se posunuly z důvodu korony na začátek sezóny 2021/2022.Bude 
předmětem dalšího vývoje. Reprezentační trenéři všech sekcí žádají o možné nastavení reprezentačních 
Projektů na kalendářní rok (předložen dokument pozitivních přínosů)  

 
02/20 5.1. Kvalifikační řád 

5.1.1. TMK předkládá k předběžnému vyjádření VV novelu Kvalifikačního řádu (dále ke schválení na Konferenci 
ČSPS). Kvalifikační řád čeká na novelizaci od r. 2017. TMK má za to, že byly splněny podmínky pro další 
novelizaci – začal se využívat kreditový systém a elektronický sytém evidence (tzv. registrační systém) byl 
dotažen do té míry, že poskytuje možnosti k průběžné evidenci veškerých vzdělávacích akcí a školení. Přesto se 
dále dolaďuje a zapracovávají se připomínky z praxe. 
5.1.2. K novele KŘ připravil TMK doplňkový projekt „Národní program mentoringu“, který dává možnost 
trenérům obrátit se na doporučené odborníky z různých oblastí plavecké přípravy.  
 

02/20 6.1. Studijní program kvalifikace 1. trenérské třídy (FTK) 
TMK obdržela 15 žádostí o studium trenéra 1. třídy. Vyplněný formulář závazného zájmu a splnění podmínek  
zaslalo do uzávěrky 8 žadatelů.  
TMK neschvaluje otevření studia trenéra 1. třídy v roce 2021 a odkládá jej o 2 roky. 
TMK se zabývala možnosti podrobnější strukturalizace trenérů I. třídy v zájmu motivace těchto trenérů k větší  
aktivitě při mentoringu a činnostech důležitých pro ČSPS. 
TMK se zabývala rozlišením získávání "celoživotních" trenérských osvědčení (trenérských tříd) a udělování  
interních trenérských licencí na základě plnění průběžného vzdělávání formou kreditního systému (viz novela  
Kvalifikačního řádu). 
TMK se zabývala možností rozšíření trenérských kvalifikací v budoucnu o „zlatou trenérskou licenci“. Podklady 
pro realizaci předloží během roku 2021 Froněk, Viktorjeník.  
 

 
02/20 7.1. Různé 

- vyjádření TMK k nutnosti zrušení Zimních Mistrovských soutěží – nebylo jiné východisko; příliš 
mnoho otazníků nad dalším vývojem epidemie a dlouhé období zavřených bazénů (bylo by složité 
závod jak uspořádat, tak vyřešit kvalifikace a příprava dětí za krátké období). VSP má připraven 
model náhradního závodu, ale zřejmě se nepoužije, protože by přešel do nového rozpočtového 
období, kde je problematické vyčlenění prostředků na takovou akci. Do roku 2021 přešlo mnoho 
významných soutěží z r. 2020 a bude velmi problematické vše ufinancovat. Otázka visí i nad výší 
získaných dotačních prostředků v roce 2021 

- vývoj Projektů reprezentace a zařazení plavců: reprezentační trenéři připravili aktualizaci 
reprezentačních projektů a rozpočtů na 2021 ke schválení. Projekty jsou koncipovány na celý 
kalendářní rok. U seniorského projektu muselo dojít z důvodu zrušení Zimních mistrovství 
k přeformulování nominačních kritérií. Projekt RD U21 a RD juniorů vychází z původní verze. 

- ve spolupráci s RC Victoria se připravuje metodický materiál „Kondiční příprava plavců od 10 let“ a 
metodika „techniky plavání“ 

- hlavní metodik ve spolupráci s J. Nikodýmem a dalšími dobrovolníky připravuje 1. číslo plaveckého 
magazínu, který by měl vycházet 4x ročně formou elektronického časopisu (měl by reflektovat 
aktuální plavecká témata, život sportovců a trenérů, fungování klubů a výběrových týmů, doplněn 
o články z plavecké metodiky)  

- hlavní metodik zpracoval podklady z oponentur SpS, SG, SCM a zaslal je členům TMK, příslušným 
hlavním trenérům, koordinátorům a vedení ČSPS; inicioval a připravil na příští rok určité změny 
v podkladovém formuláři sledovaných parametrů u příslušných subjektů (v případě, že bude u SpS 
a SG fungovat velmi dobře evidence v ETD, bude porovnávací analýza parametrů velmi 
jednoduchá); bude nutná edukace a sjednocení metodiky evidence (připravují se webináře) 

- hlavní metodik zpracoval návrhy všech sekcí pro zařazení sportovců do projektu PRoTON na 2021; 
zároveň zpracovává poslední položky vyúčtování do konce kalendářního roku 

- TMK žádá kompetentní činovníky ČSPS o zdůvodnění zařazení PKPar do 2. skupiny SpS 
- TMK debatovala o obrazu ČSPS v době 2. vlny koronakrize; konstatovala, že od ČSPS šlo průběžně 

málo informací o průběžném dění a snažení; vznikalo tak napětí mezi lidmi a mnohdy zbytečná a 
nepodložená kritika.  
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- ČSPS by se měl zamyslet nad strategií činnosti a informovanosti v případě podobných situací, jako 
je koronakrize 

- TMK doporučuje VV ČSPS, jako přípravu na příp. následná omezení sportovní činnosti v ČR, pozvat 
zástupce spolupodílejícího se na rozhodování o restriktivních opatřeních, na jedno z nejbližších 
zasedání VV ČSPS, příp. i zástupce jiných odpovědných pracovníků asociací, kterých se týká 
omezení provozů bazénů. Cílem je vysvětlit podrobně problematiku plavecké sportovní přípravy a 
snažit se předjednat rámcová pravidla do budoucna (např. vyčlenění některých bazénů v ČR pro 
uzavřený provoz pro výběrová družstva ČSPS) 

- obecně je propagace svazové činnosti považována za velmi slabou (svaz má dlouhodobě vypsané 
výběrové řízení na místo marketingového manažera – buď se o tom moc neví, nebo o něj není 
zájem)   

 
 
příští zasedání TMK: bude upřesněno 


