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Trenérsko-metodická skupina ČSPS (dále jen TMS) 
 

zápis osobního jednání TMS: č.02/2019 ze dne: 7. 11. 2019, 9.00 – 14.30 Olomouc (FTK, Baluo) 
  
přítomní: Roman Havrlant, Vlastimír Perna, Libor Kohut, Dušan Viktorjeník, Tomáš Břeň, Marek Polach 
omluven: x 
 
zkrácené informace z předchozích jednání: 
01/19 1.1. Zpráva o zvolení metodiků ČSPS 
 
01/19 2.1. Zpráva o vzniku TMS 
 
01/19 3.1. Zvolení vedení TMS (na příštím jednání) 
 
01/19 4.1. Fungování TMS – návrh na vznik Metodického řádu 
 
 
projednávané body z jednání 7.11.2019: 
02/19 1.1. Vize Metodiky ČSPS 
 Havrlant informoval přítomné o komunikaci s vedením ČSPS v otázkách rozvoje metodiky. 
 Úkolem je pojmout metodiku primárně jako komplexní ucelený sytém, jehož oblasti budou v souladu  

s obecnou a sportovní legislativou, a v souladu s metodikou Projektů, ze kterých vychází financování 
jednotlivých složek ČSPS.  
Úkolem je tedy nastavení základní struktury metodiky a poté rozpracování témat dle priorit ČSPS. 

 
Všichni přítomní se vyjádřili, že by měl VV přesně definovat kompetence TMS, stanovit jasné požadavky na 
TMS, stanovit prioritní témata ke zpracování (pokud je to nutné) a případně stanovit termíny závazné pro 
plnění úkolů souvisejících s prací TMS. Dále je zde požadavek TMS na VV přidělit TMS finanční prostředky na 
veškeré náklady související s prací na metodice. (Návrh rozpočtu metodiky v příloze.)  

 
02/19 2.1. Fungování Trenérsko-metodické skupiny (dále jen TMS) - metodický řád (přidělení oblastí metodiky) 

TMS je uskupení trenérů, kteří mají zájem aktivně řešit problematické otázky plavání v rámci ČSPS.  
Fungování a kompetence TMS vymezuje Metodický řád (vypracován návrh ke schválení – info viz dále). 
TMS ma za cíl navrhovat vhodná řešení k rozvoji plavání a dotváření zdravého prostředí plavecké komunity. 
TMS usiluje o aktivní zapojení klubů do řešení problematických otázek souvisejících s koncepcí rozvoje plavání, 
vzdělávání, propagace apod. 
TMS vyzývá kluby, aby své připomínky a návrhy řešení zasílaly prostřednictvím oficiálního vyjádření příslušného 
klubu na adresu TMS: tms@czechswimming.cz 
 
TMS všemi přítomnými připomínkoval a zrevidoval původní navržený metodický řád, který bude opakovaně 
předložen VV ČSPS ke schválení. 
VV měl požadavek na doplnění Metodického řádu o rozdělení kompetencí v rámci témat a oblastí metodiky. 
Tento úkol byl zpracován jako příloha k navrženému Metodickému řádu po vyjádření všech přítomných v této 
navrhované podobě: 

 
1. základní zpracování podkladů dotačních programů ČSPS  Havrlant, Břeň, (Gronesová - přílohy) 
2. finální posouzení projektů k dotačním programům ČSPS  Ryška, Tesárek, (VV) 
3. obecný metodický manuál ČSPS     Havrlant, Froněk 
4. průběžné zpracování metodiky rozvoje mládeže + DRoP + SpS Kohut, Viktorjeník, Břeň, Adamec, (Strnad) 
5. průběžné zpracování metodiky juniorů a dospělých   Froněk, ??? 
6. zodpovědnost za obsah a evidenci programu DRoP + oponentury Břeň, Kohut, Adamec 
7. zodpovědnost za fungování a financování SpS + oponentury   Břeň, Kohut 
8. zodpovědnost za fungování a financování SCM + oponentury  Havrlant, ???, (Gronesová - evidence) 
9. Sportovní gymnázia – oponentury     Havrlant, Břeň 
10. Resortní centra – oponentury za ČSPS    Ryška, Havrlant, Perna 
11. zodpovědnost za strukturu, fungování a financování RD + oponentury Ryška, Froněk, Havrlant, Perna 
12. zodpovědnost za fungování a čerpání z programu PRoTON  Havrlant, Perna 



 
 

  zápis vypracoval: Roman Havrlant                                                                                                                                                                                             7. 11. 2019 

13. systém vzdělávání trenérů, školení     Viktorjeník, Froněk 
14. kreditový systém + akreditace     Břeň, Havrlant, (Bažil, Adamec – IS) 
15. příprava a organizace svazových (celostátních a krajských) seminářů Havrlant, předsedové KS, (Gronesová) 
16. zodpovědnost za strukturu, fungování a financování Krajských svazů Lhotka, Adamec, Axmann 
17. zpracování metodických podkladů (+ překlady)   Viktorjeník, Havrlant (Strnad, Neuwirt, Brtník) 
18. zpracování rozpisů soutěží      Axmann, Adamec, Vodák, Perna 
19. agenda rozhodčích      Imryšek, ??? 
20. analytická měření - sběr, databáze, interpretace, literatura  Polach a kol. 
21. antidoping, lékařské prohlídky, školení, projekt „Plavu čistě“  Baláš  

 
2.2. Zvolení vedoucího TMS  

 Všichni přítomní se shodli, že vedoucím TMS bude R. Havrlant, který je zodpovědný za: 
- organizaci TMS  
- komunikaci s VSP, VV a sekretariátem ČSPS 
- komunikaci s kluby (trenéry) v hlavních otázkách metodiky + zápisy z jednání TMS 

 
2.3. Členové TMS  

 Vedoucím TMS Havrlant oslovil pro spolupráci v TMS trenéry, kteří byli ochotni svůj čas věnovat záležitostem 
koncepčního rozvoje metodiky plavání, splňují odborné požadavky a jsou již do značné míry znalí situace 
svazové metodiky: T. Břeň, D. Viktorjeník, V. Perna, L. Kohut, M. Polach 
Úzká spolupráce na dálku: T. Froněk 
Externí spolupráci na překladech přislíbili: J. Strnad a B. Neuwirt 
 
2.4. Výzva vedoucího TMS  

 Vedoucí TMS Havrlant vyzývá ke spolupráci zájemce z řad trenérů z oblasti Čech, pokud mají zájem o práci  
v rámci TMS a převzetí spoluodpovědnost za vývoj metodiky, aby se přihlásili do 30.11.2019 na adresu 
tms@czechswimming.cz. Bylo by žádoucí doplnit TMS o 1 – 2 členy právě z oblasti Čech, neboť se objevují  
negativní reakce na nepoměr zástupců Čech a Moravy ve svazových strukturách. V případě zájmu více než dvou  
kandidátů vyberou stávající členové TMS 2 nové členy k doplnění TMS.  

 
02/19 3.1. Semináře ČSPS leden 2020: představení vývoje metodiky, představení T. Froňka 

Havrlant informoval všechny přítomné o chystaných seminářích (v 5 městech) k představení vize plavecké 
metodiky (Plzeň, Praha, Pardubice, Brno a Ostrava v termínu 6. – 17.1.2020). 
Hlavním přednášejícím na seminářích bude Tom Froněk zvolený VV jako externí hlavní metodik ČSPS. 
Pro doprovodný komentář bude přítomný Havrlant.  
Podrobný harmonogram seminářů s možností registrace na jeden z nich bude zaslán na kluby do 15.11.2019. 
Registrace trenérů a technické zajištění seminářů: ú: Gronesová 
 

02/19 4.1. Kvalifikační řád: návrh novelizace 
TMS se vzájemně informovala o připomínkách trenérů ke kvalifikačnímu řádu, který byl schválen VV v červnu 
2019. 

a) ČSPS nezajistil dostatečnou informovanost klubů o schválení a účinnosti Kvalifikačního řádu 
b) Platná verze Kvalifikačního řádu není v souladu s reálnými možnostmi trenérů 
c) ČSPS dosud nemá vyřešenu elektronickou evidenci kreditů a kontrolu kreditového systému 
d) Není vyřešen systém „odměňování“ za splnění, příp. „postihů“ za nesplnění 
e) Trenéři nabyli dojmu, že budou přicházet o trenérské licence v případě neplnění požadavků 
f) ČSPS dosud nemá vyřešenu evidenci, hierarchii a hodnocení vzdělávacích seminářů 
g) ČSPS dosud nemá vyřešen způsob informovanosti o možnostech vzdělávání 
h) Myšlenka fungování vzdělávání trenérů dle Kvalifikačního řádu je v podmínkách českého plavání (s 

malou trenérskou profesionalizací) spíše kontraproduktivní 
i) Nesouhlas řady trenérů s návrhem „povinného“ vzdělávání pouze pro vymezenou věkovou skupinu. 

 

vyjádření TMS k připomínkám trenérů: 
ad a) Informovanost o schválení a účinnosti Kvalifikačního řádu byla opravdu ze strany ČSPS podceněna. 

Částečná náprava nastala v rámci zářijového celostátního semináře v Olomouci, kde se věnovala 
Kvalifikačnímu řádu velká pozornost, dále pak se informace šíří kuloárně a dostává se do povědomí 
trenérů. Za TMS informoval oddíly o účinnosti Kvalifikačního řádu Havrlant (i s poznámkou, že bude 
novelizován) 
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           ad b) Řešena novelizace (viz neveřejná příloha - bude předložena ke schválení VV) 
           ad c) Řešení elektronického systému evidence je v pořadí úkolů, které souvisí s průběžným vylepšováním  

    Informačního systému (IS) ČSPS – termín spuštění: březen 2020 (ú: Havrlant, Bažil) 
                         ad d) Motivační systém plnění podmínek kreditového systému bude řešen průběžně v návaznosti na  

    dotační Projekty, ze kterých získává ČSPS finanční zdroje a vnitřní Projekty ČSPS (DRoP, SpS apod.) 
                         ad e) Primárním smyslem Kvalifikačního řádu, resp. nastavení systému vzdělávání v žádném případě  

                   nejsou represivní opatření, ale podpora pro širší vzájemné propojování trenérů a obohacování se    
                                   o zkušenosti fungujících principů v tréninkovém procesu. Dále pak získávání podnětů z přidružených 
                                   oblastí, které s tréninkovým procesem souvisí (fyziologie, metodologie, psychologie, fyzioterapie, aj.), 
                                   a to jak od českých, tak zahraničních odborníků. Jádrem vzdělávání by měla být mentorská činnost   
                                   zkušenějších trenérů mladší trenérské generaci.  
                                   Smyslem Kvalifikačního řádu je, aby pro všechny trenéry byly motivační kritéria nastaveny stejně,           

                   a aby se příslušná svazová složka aktivně podílela na informovanosti trenérů o možnostech  
                   vzdělávání, zajišťovala podmínky pro fungování školení trenérů, dohlížela na správnost fungování    
                   evidenčního systému trenérů atd. 
           ad f) Evidence, hierarchie a hodnocení vzdělávacích seminářů je v řešení. Souvisí s elektronickou evidencí. 

V současné době navrženo dočasné řešení dle pokynů, které byly rozeslány klubům.  
- každý seminář, který by mohl být ohodnocen kredity je nutné nahlásit hlavnímu metodikovi  

                    roman.havrlant@czechswimming.cz (obratem přijde vyjádření a budou o něm        
                    informovány všechny kluby), ČSPS si každou možnost vzdělávání zavede do své databáze 

- pro evidenci kreditů je nutné si po každém školení vyžádat osvědčení, které se (i zpětně) 
budou nahrávat do elektronického systému vzdělávání 

- v případě, že pořadatel příslušného semináře nezajišťuje osvědčení, bude možné je 
vygenerovat z elektronické databáze ČSPS   

                         ad g) Informovanost o možnostech vzdělávání prozatím funguje v rámci provizorní řešení (zasílá Havrlant)  
                                   viz bod e) 
          ad h) Kreditový systém funguje napříč sportovními odvětvími v ČR i ve světě. Přestože víme o složitostech  

    plavání v českých podmínkách, není důvod se tímto tématem nezabývat. Hledá se vhodná adekvátní   
    forma, která bude trenéry přiměřeně tvrdě motivovat k průběžnému vzdělávání. Jiná cesta není! 

          ad i) TMS přehodnotil návrh o „povinném“ vzdělávání pouze pro určenou věkovou skupinu a navrhuje, aby  
  pravidla Kvalifikačního řádu (resp. kreditového systému) platila pro všechny trenéry bez rozdílu věku. 

 
02/19 5.1. Elektronický kreditový systém (EKS) 

Havrlant informoval TMS o spolupráci s Bažilem na vytváření elektronického kreditového systému. 
 Řešení EKS je v pořadí úkolů, které souvisí s průběžným vylepšování informačního systému (IS) ČSPS. 

Pracovní termín spuštění EKS: březen 2020 (ú: Havrlant, Bažil) 
 Hlavním požadavkem na EKS je jednoduchá a přehledná evidence vzdělávání v souladu s GDPR.  
 Řeší se, v jaké formě by měla evidence fungovat, aby byla jednoduchá pro každého trenéra a nezatěžovala  

administrátory. Nabízí se více řešení. 
Hlavní náběh EKS plánován na další 4leté období od září 2020 do srpna 2024. Do té doby nutné vyřešit 
veškeré požadavky na EKS a používat EKS v pilotní formě. 

 
02/19 6.1. Nastavení komunikace TMS s VSP a VV ČSPS  

TMS pověřil Havrlanta, aby zajišťoval potřebnou komunikaci s VSP a VV ČSPS, a to jak formou zápisů z jednání 
TMS, tak verbálně referoval o fungování TMS, nastavení cílů a řešení úkolů. 
 
TMS žádá VSP a VV, aby v rámci vzájemné komunikace byly jasně definovány požadavky na TMS.  

 
02/19 7.1. Elektronický tréninkový deník (ETD) 

TMS podporuje zavedení jednotné platformy elektronického tréninkového deníku a aktivně se podílí ve 
spolupráci s firmou Yarmill (se kterou ČSPS uzavřel dohodu o spolupráci) na úpravách ETD, aby celá platforma 
byla uživatelsky přívětivá a přínosná a pro ČSPS finančně únosná. 
TMS si je vědoma, že přechod na ETD nebude jednoduchý a rychlý, ale perspektivně tuto formu vidí jako 
jedinou možnou, s ohledem na možnosti výstupů, které mohou českému plavání přinést mimořádně zajímavá 
data, na základě kterých lze posunovat české plavání k efektivnějšímu fungování. 
19. ledna 2020 proběhne první „veřejné“ představení platformy ETD Yarmill pro širší okruh trenérů v rámci 
praktického semináře v Brně (na kluby již byla v týdnu rozeslána pozvánka). 
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02/19 8.1. Anketa – Plavec roku 
TMS se na podnět VV zabýval otázkou formy hlasování v Anketě Plavec roku. 
Z důvodu předešlých negativních zkušeností s klubovým hlasováním o plavce roku (kdy hlasy posílal jen malý 
počet klubů), uložil VV a VSP TMS úkol stanovit odbornou skupinu trenérů, která rozhodne o pořadí plavců za 
bazénové plavání za rok 2019. 
TMS navrhuje, aby o pořadí rozhodli současní reprezentační trenéři a poslali VSP návrh s odůvodněním. 
TMS navrhuje ocenit 5 seniorů, 3 juniory a zástupce z řad trenérů (bude dále diskutováno). 
Termín odevzdání nominace do ankety Plavec roku 2019 pro VSP resp. VV: 16. 12. 2019 

 
02/19 9.1. Projekt „Plavu čistě“ 

TMS podporuje tento projekt, jehož kampaň rozjel VSP na začátku sezóny 2019/2020. 
TMS podporuje myšlenku VSP registrace klubů do tohoto projektu formou jednoduchého dotazníku s otázkami 
vztahujícími se k tématu nevhodné výživy, životosprávy a dopingu. Forma registrace je v realizaci. 
TMS kvituje vznik samostatného odkazu k projektu „Plavu čistě“ na hlavní straně webu ČSPS, kde je možno 
dohledat řadu aktuálních souvisejících informací k výživě a antidopingu. 

 
02/19 10.1. Debata TMS k podnětům trenérů 

TMS se zabýval podněty trenérů, které se vztahují k tématu brzké motivace plavců v žákovské kategorii bojovat 
o „tituly“ a medaile. S tímto souvisí brzká extrémní podpora rodičů a tlak na výkony svých dětí v žákovském 
věku a další formy nevhodné podpory (speciální závodní plavky; nezdravé suplementy; nepřiměřený 
psychologický tlak na děti a trenéry; neadekvátní prezentace svých dětí apod.) Řada šikovných dětí, kteří 
dosáhli úspěchů v žákovské kategorii pak ztrácí z různých důvodů motivaci a chuť závodit v pozdějším věku. 
TMS toto téma chápe jako vážné a zvažuje kroky, které by mohly oddálit brzkou touhu po „super výsledcích“. 
 
10.1.1. Debata TMS k podnětu na zrušení Pohárů 10 letého žactva od r. 2021 

- tento návrh TMS souvisí s bodem 10.1. a bude předložen k hlasování na VH 2020 
 

10.1.2. Debata TMS k podnětu na zrušení „speciálních závodních plavek“ u dětí do 11 let 
- tento návrh TMS souvisí s bodem 10.1. a bude předložen k hlasování na VH 2020 
 

10.1.2. Debata TMS k podnětu o zrušení udělování medailí, pohárů a hodnotných cen na všech plaveckých  
                             soutěžích pro 11leté žactvo a mladší, včetně Pohárů 11letého žactva 

- tento návrh TMS souvisí s bodem 10.1. a bude předložen k hlasování na VH 2020 
 
02/19 11.1. Návrhy TMS ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 

Návrhy na změny ve struktuře reprezentací a SCM musí TMS posoudit pečlivě v souvislosti se svazovými 
Projekty financování. Pracuje se s několika variantami, které budou dále diskutovány. 
Úkol k dopracování do příštího zasedání TMS. 
Termín finálního návrhu koncepce RD a SCM: 9.2.2020 
Od schváleného návrhu koncepce RD a SCM se budou odvíjet kvalifikační kritéria do těchto výběrových 
družstev, které je nutné schválit do konce února 2020. 
 
11.1.1. východiska řešení problému koncepcí a financování SCM a RD: 
      na základě instrukcí předsedy ČSPS je nutné se v nové koncepci SCM a reprezentací vyvarovat 

míchání dotačních programů, z čehož logicky TMS usuzuje, že v rámci přidělených dotací nesmí být jeden 
závodník (v rámci určené věkové kategorie) podporován ze dvou dotačních programů (toto je zřejmě 
v současné koncepci problém u reprezentantů v kategorii starších juniorů, kteří čerpají primárně z projektu 
REPRE a dále také v rámci VT SCM i z programu TALENT. Stejně tak se to týká plavců zařazených do 
programu PRoTON z dotace TALENT, kteří zároveň čerpají z dotačního programu REPRE v rámci svého 
zařazení do příslušného RD starších juniorů nebo seniorů. Vyřešit tento problém nebude jednoduché. 
 
TMS konstatovala, že je nutné vyhodnotit efektivitu vynakládaných financí do současných SCM I  
a SCM II, které dlouhodobě podporují spíše mírně nadprůměrné plavce, z jejichž řad se jen velmi malé 
procento uplatní v kategorii dospělých nebo v přestupu do juniorské či seniorské reprezentace. Je potřeba si 
z tohoto důvodu položit otázku, proč je dobré podporovat 300 mírně nadprůměrných plavců zařazených do 
SCM I a II, z nichž cca 5% se uplatní v mezinárodní konkurenci juniorů (EYOF, MEJ). Kolik procent z tohoto 
počtu má jakýkoli další efekt pro české plavání (trenéři, rozhodčí, funkcionáři,...)? Motivační faktory pro tuto  
věkovou kategorii je třeba hledat na všech úrovních (především z klubů). 
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02/19 12.1. Krajské svazy ČSPS 
Na podnět předsedy ČSPS se TMS zabýval otázkou postavení Krajských svazů ve struktuře ČSPS. 
 
TMS se musí s touto oblastí blíže obeznámit jak z hlediska financování, tak z hlediska kompetencí. 
TMS prosí p.Lhotku (člena VSP za Krajské svazy), kdyby mohl sepsat pro TMS referát o roli Krajských svazů: 
a) jak často se scházejí předsedové krajských svazů, zveřejňují zápisy a informují VSP o činnosti 
b) jaká témata projednávají na svých zasedáních (jaké zásadní problémy řeší) 
c) jak vnímají Krajské svazy míru financování a administraci svých záležitostí 
d) zda spolu spolupracují a vzájemně se informují o oblastních specifikách 
e) zda jsou všichni stejně technicky vybaveni pro pořádání závodů 
f) zda se zabývají oblastním vzděláváním – případnou spoluprací v rámci sousedících oblastí 
g) zda jsou nějaké specifické požadavky na ČSPS   

(termín zpracování a doručení TMS: 10.12.2019) 
 
 
 
příští zasedání TMS: 7. 1. 2020, Praha (také s účastí T. Froňka) 
 
do 7.1.2020 bude probíhat práce na plnění úkolů formou elektronické korespondence členů TMS 


