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1. Úvod
Systém práce a podpory dospělých v rámci České asociace squashe (ČASQ) do roku 2015 v podstatě
neexistoval. Důvodem tohoto stavu byla výše rozpočtu, který dovoloval systematcky podporovat
pouze talentovanou mládež. Důsledkem toho stavu bylo to, že se nedařilo špičkové juniory, kteří
patřili ke špičkám evropského squashe, dále posunout do dospělé kategorie s tím, aby jejich
výkonnost dále rostla a zařadili se kvalitatvně do evropské resp. světové špičky.
Jedinými dospělými hráči, kteří se dokázali prosadit v dospělé kategorii na světové úrovni, byli Lucie
Fialová a Jan Koukal. Bohužel musíme konstatovat, že pro oba hráče možnost dále se sportovně
rozvíjet byla zásluhou především jejich klubů, kteří náklady hradili ze sponzorských prostředků či
rodičů. Další hráči, kteří měli sportovní potenciál dále se vyvíjet, bohužel takové zázemí neměli a tak
byl jejich talent promarněn.
Díky tomu, že v posledních letech se veřejná podpora sportovních svazů i klubů ze strany
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale i z krajů a obcí, výrazně navýšila, bylo možné
aplikovat systém podpory a práce s dospělou kategorií a tím pádem plynule navázat na koncepční
práci s talentovanou mládeží. Tento systém podpory byl v rámci ČASQ zaveden v roce 2015.
Zavedení systému podpory reprezentace dospělých přineslo takřka okamžitě výsledky. Rapidně se
během krátké doby zvýšil počet hráčů PSA a také jejich sportovní úroveň roste každým rokem.
Těchto úspěchů by nebylo možné dosáhnout bez podpory ze strany ČASQ. Je zřejmé, že podpora
reprezentace dospělých musí být součástí celkové práce ČASQ.
Podpora reprezentace dospělých hráčů je složena ze 3 základních pilířů. Těmito pilíři jsou
výkonnostní podpora, podpora za umístění na žebříčku PSA a podpora za umístění na vrcholných
akcích. Všem třem úrovním a různým formám podpory v jejich rámcích se podrobně věnují další část
tohoto dokumentu.
Cílem koncepce podpory reprezentace dospělých je plynulé navázání na systém výchovy mládeže a
další vývoj hráčů tak, aby byli schopni reprezentovat Českou republiku na nejvyšší světové úrovni a
dosahovali tam výborných výsledků v podobě umístění na ME družstev a jednotlivců a také na MS
družstev a jednotlivců. To, jak se nám daří náš cíl naplňovat, pravidelně každoročně sledujeme a
hodnotíme pomocí několika kritérií. Jsou jimi sportovní úspěchy na vrcholných akcích (ME družstev a
jednotlivců) a umístění na žebříčcích PSA, stav a vývoj počtu hráčů účastnicích se PSA okruhu. Tato
kritéria jsou kvantikovatelná a umožňují po skončení každé sezóny Metodické komisi ČASQ uplynulé
období zhodnott a případně navrhnout opatření ke zlepšení celé koncepce.
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2. Organizační zabezpečení reprezentace
2.1.

Organizační zabezpečení reprezentace

ČASQ je v době mezi valnými hromadami řízena Výkonným výborem (VV ČASQ). Každý člen VV ČASQ
zodpovídá za určitou oblast činnost ČASQ. Reprezentaci má na starost Jan Mutna (spolu s mládeží).
Organizační struktura ČASQ je nastavena tak, že každý z členů VV ČASQ má pod sebou příslušnou
odbornou komisi, která se zabývá jeho oblastí a která funguje jako jeho poradní orgán. V případě
reprezentace je to Komise vrcholového sportu (KVS). Jejím předsedou je předseda ČASQ Tomáš Cvikl
(manažer reprezentace dospělých) a dalšími členy jsou kromě Jana Mutny i další renomovaní
trenéři. Primárním úkolem této komise je metodicky řídit oblast reprezentace. Komise vytváří ve
spolupráci s Metodickou komisí ČASQ návrhy systémových opatření na podporu reprezentantů, které
jsou po schválení VV ČASQ zapracovány do tohoto dokumentu. Komise také navrhuje (opět
schvaluje VV ČASQ) složení realizačních týmů jednotlivých kategorií (ženy, muži, junioři) a
vyhodnocuje jejich práci. Další oblastí, do které KVS zasahuje, je i samotná nominace reprezentace.
Její návrh mají trenéři vždy za povinnost projednat nejdříve v KVS a až následně je předkládána a
schvalována VV ČASQ. Nominace se provádí v kategorii dospělých vždy na celou sezónu (na jejím
začátku), u juniorů, kde může docházet k větším výkyvům ve výkonnost, se nominace reprezentace
také vyhlašuje na začátku sezóny a následně se může ještě revidovat v její polovině (leden) pro
druhou část sezóny, kde se koná většina vrcholných akcí. Nominace je zveřejňována na webu ČASQ.
U juniorů je reprezentace z důvodu početnost ještě rozdělena na starší juniory (kategorie do 19, 17 a
15 let) a mladší juniory (kategorie do 13 a 11 let).

2.2.

Materiální vybavení reprezentace

Reprezentant dostávají od ČASQ část materiálního vybavení. Týká se to zejména reprezentačního
oblečení, které se skládá z teplákové soupravy (nebo mikiny a tepláků), triček a šortek (u dívek
sukní), potítek a ručníků. Kromě toho dostávají reprezentant ještě drobné vybavení od partnerů
ČASQ (např. gripy, apod.). Nejdůležitější vybavení, kterými jsou rakety a boty, jsou natolik individuální
záležitostí každého hráče, že toto vybavení si zařizuje každý sám. Většina reprezentantů má své
osobní sponzory, kteří jim toto vybavení dodávají.

2.3.

Realizační týmy reprezentace

Složení realizačních týmů reprezentace schvaluje na návrh KVS VV ČASQ. Každá kategorie má svého
manažera, který zodpovídá za organizační vedení a zajištění přípravy a účast na akcích. Dále je
v realizačním týmu trenér a jeho asistent, kteří zodpovídají za sportovní oblast přípravy a účast na
akcích. Trenéři připravují tréninkové kempy reprezentačních družstev, spolupracují s osobními a
klubovými trenéry členů reprezentace na plánování a vyhodnocování jejich celoroční přípravy.
Trenéři také vyjíždějí na přípravné a kvaliikační akce a samozřejmě koučují reprezentaci na akcích
vrcholných. Dalšími členy realizačních týmů jsou fyzioterapeut, kteří se také účastní tréninkových
kempů i vrcholných akcí. Kromě toho jsou s hráči i v pravidelném kontaktu a starají se o prevenci
zdravotních problémů sestavováním na míru vytvořených sestav cviků dle potřeb jednotlivých hráčů.
Členové realizačních týmů dospělé reprezentace (ženy, muži) jsou odměňováni vždy pouze za práci
na konkrétní akci (sjednanými denními částkami odměn).
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2.4.

Příprava reprezentace

V kategorii dospělých je odpovědnost za přípravu ponechána převážně na samotných hráčkách a
hráčích. Oni sami si volí model přípravy, který jim osobně nejvíce vyhovuje. Jednotná centralizovaná
příprava u dospělých existuje v omezené míře a to zejména z toho důvodu, že hráči pochází z různých
částí ČR a někteří z nich žijí i v zahraničí. Většina členů reprezentace jsou hráčky a hráči
profesionálního okruhu PSA a tráví značnou část roku cestováním po turnajích v zahraničí. Z toho
důvodu je během sezóny organizováno několik informačních schůzek, kde se realizační tým
s hráčkami a hráči setkává a kde probíhá plánování sezóny a poté vyhodnocování přípravy a další
komunikace ohledně nominací a účast na vrcholných akcích.
Každý člen reprezentace mužů má možnost si pro zlepšení kvality své přípravy pozvat 1x za
kalendářní rok kvalitního sparring partnera ze zahraničí. Musí přitom splnit tyto podmínky:
 akce se musí vždy účastnit minimálně dva členové reprezentace mužů
 maximální denní odměna pro pozvaného hráče (sparring partnera) je 100 Euro
 náklady na letenku mohou být do maximální výše 300 Euro
 na dokladu za letenku musí být uvedeny fakturační údaje ČASQ
 v případě jiného způsobu dopravy je potřeba předložit k proplacení doklady spojené s cestou
(lístek na vlak/autobus, pohonné hmoty, dálniční známky apod.)
 žádost hráči podávají prostřednictvím tabulky umístěné ve sdílené složce na Google discu
ČASQ, kde je vytvořena složka “Reprezentace - Sparring”, která obsahuje: tabulku pro
zadávání žádostí, vzor formuláře pro vyplacení odměny pro sparring partnera a také pravidla
a podmínky, kterými se podávání žádostí řídí
 po vyplnění tabulky žádost je nutné zaslat oznámení sekretariátu ČASQ
 sekretariát po oznámení žádost provede její formální kontrolu, pokud budou náležitost
žádost v pořádku, žádost sekretariát odsouhlasí a zašle o tom žadateli informaci
 prostředky budou žadateli vyplaceny na základě předložení (zaslání) dokladů týkajících se
cesty a vyplněného a podepsaného formuláře pro vyplacení odměny
 prostředky mohou být vyplaceny v hotovost nebo převodem na účet
Jednou nebo dvakrát za sezónu se konají i společné tréninkové kempy, ale největší část přípravy
absolvují hráči individuálně. Tento model jsme zvolili před několika lety na základě analýzy modelů
používaných dříve, kdy jsme měli snahu hráče častěji dostat na jedno místo ke společné přípravě, ale
po zhodnocení všech pro a prot jsme se rozhodli pro zvýšení podpory individuální přípravy a podle
výsledků z posledních let se tato volba osvědčuje. ČASQ podporuje hráče více individuálně
(podrobněji popsáno níže).

3. Výkonnostní podpora
3.1. Základní pravidla a výše podpory
V závislost na bodech získaných dle níže uvedených kritérií za umístění v žebříčcích ČASQ a PSA žen a
mužů vždy k 1. dni příslušného měsíce budou vypláceny níže uvedené pravidelné měsíční částky
výkonnostní podpory, a to po dobu celého kalendářního roku (12 měsíců).
Nárok na tuto podporu mají pouze hráči s českým občanstvím. Pro potřeby výpočtu podpory se
použije žebříček ČASQ redukovaný pouze na hráče s českým občanstvím.

Koncepce podpory reprezentace dospělých
Platnost od 1.10.2020

Pro určení výše podpory je rozhodující umístění, které je určeno součtem bodů za umístění na
žebříčku ČASQ a žebříčku PSA k 1. dni kalendářního měsíce dle následujících tabulek.
V případě rovnost bodů je nadřazený hráč/-ka, který/-á má lepší umístění na žebříčku PSA.
MUŽI
Umístění
na žebříčku
ČASQ
1
2
3
4
5
6

Body
600
500
400
300
200
100

Umístění
na žebříčku
PSA
1-9
10-19
20-49
50-69
70-89
90-110
111-149
150-200

Body
1800
1500
1200
900
600
300
150
75

ŽENY
Umístění
na žebříčku
ČASQ
1
2
3
4
5
6

UMÍSTĚNÍ
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

3.2 .


Body
600
500
400
300
200
100

MUŽI
13.000,- Kč
9.500,- Kč
7.500,- Kč
6.000,- Kč
5.000,- Kč
4.000,- Kč

Umístění
na žebříčku
PSA
1-9
10-19
20-39
40-59
60-69
70-79
80-89
90-100

Body
1800
1500
1200
900
600
300
150
75

ŽENY
13.000,- Kč
9.500,- Kč
7.500,- Kč
6.000,- Kč
5.000,- Kč
4.000,- Kč

Podmínky pro vyplacení podpory

Umístění alespoň do 200. místa na žebříčku PSA (muži)/do 100. místa na žebříčku PSA (ženy).
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Odehrání alespoň 4 turnajů kategorie A ČASQ v průběhu sezóny (včetně MČR).
Účast na všech akcích reprezentace, na které bude hráč(-ka) nominován(-a).
Podporu lze kombinovat s podporou za umístění v žebříčku PSA.
Poskytnutí prostoru na přední část dresu (na prsou) o rozměrech 75 cm 2 pro prezentaci
ČASQ nebo partnera ČASQ.
Používání dresu s logem partnera ČASQ při všech mistrovských soutěžích jednotlivců v ČR a
všech PSA turnajích.
Účast na propagačních akcích ČASQ, na které bude hráč(-ka) nominován(-a).

V případě, že se prokáže nesplnění některé z výše uvedených podmínek, má hráč(-ka) v případě, že je
k tomu vyzván(-a) povinnost do 30.9. běžného roku vrátt ČASQ prostředky poskytnuté mu (jí) ve
formě podpory za umístění na žebříčku v uplynulé sezóně (září až srpen) a to ve výši stanovené VV
ČASQ, který jí stanoví na základě zhodnocení konkrétního provinění.

4. Podpora za umístění v žebříčku PSA
Hráčkám a hráčům, kteří jsou členy PSA, bude poskytována inanční podpora dále uvedeným
způsobem, pokud splní níže uvedené podmínky pro zařazení do vypsaných programů.

4.1.

Program „Nováček PSA“

4.1.1

Podmínky pro zařazení do programu “Nováček PSA”

V programu “Nováček PSA” mohou být zařazeni hráči(-ky) do 24 let (včetně) hrající PSA.
Do programu “Nováček PSA” bude zařazeno nejlepších 5 hráčů resp. 3 hráčky dle umístění na PSA
Doba trvání poskytování dotace je maximálně 4 roky.
Podporu v režimu “Nováček PSA” ČASQ poskytuje do nejlépe 111. místa v kategorii muži resp. do 71.
místa v kategorii ženy v žebříčcích PSA.
Hráč(-ka) se musí účastnit reprezentačních akcí na které bude pozván(-a)/nominován(-a).
Hráč(-ka) se musí účastnit minimálně 4 turnajů kategorie A v ČR (včetně MR) za kalendářní rok.

4.1.2

Udílení podpory v rámci programu “Nováček PSA”

Pokud hráč(-ka) splní podmínky uvedené v čl. 4.1.1 bude podpora vyplácena následovně:
Hráč(-ka) obdrží od ČASQ podporu v hodnotě 50% vyhraných prize money na turnajích PSA (ne z
natonal closed satellite a closed satellite turnajů), na základě kvartálního výkazu, který zašle
generálnímu sekretáři vždy nejpozději k poslednímu dni kvartálu.
Hráčům(-kám), kteří splní podmínky programu “Nováček PSA” a odehrají alespoň 8 turnajů PSA
(včetně natonal closed satellite a closed satellite turnajů) za kalendářní rok, ČASQ proplatí licenci
PSA na tento kalendářní rok a to na základě předložení dokladu o koupi licence PSA.

4.2.

Program “Top PSA”

4.2.1. Podmínky pro zařazení do programu “Top PSA”
Do programu “Top PSA” budou zařazeni hráči umístění na 110. a lepším místě resp. hráčky umístěné
na 70. a lepším místě žebříčku PSA.
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Doba trvání poskytování podpory není časově omezena.
Zařazení do programu “Top PSA” není omezeno věkem.
Hráč(-ka) se musí účastnit reprezentačních akcí na které bude pozván(-a)/nominován(-a).
Hráč(-ka) se musí účastnit minimálně 4 turnajů kategore A v ČR (včetně MR) za kalendářní rok.

4.2.2. Udílení podpory v rámci programu “Top PSA”
Pokud hráč(-ka) splní podmínky uvedené v čl. 4.2.1 bude podpora vyplácena každý měsíc dle
následující tabulky:
Umístění na PSA
Muži

Ženy

Kč / měsíc

110 - 80

70 - 50

3.400,- Kč

79 - 50

49 - 30

5.000,- Kč

49 - 20

29 - 20

6.700,-Kč

19 - 10

19 - 10

8.400,-Kč

9-1

9-1

10.000,- Kč

Hráčům(-kám), kteří splní podmínky programu “Top PSA” a odehrají alespoň 8 turnajů PSA (včetně
natonal closed satellite a closed satellite turnajů) za kalendářní rok, ČASQ proplatí licenci PSA na
tento kalendářní rok a to na základě předložení dokladu o koupi licence PSA.

4.2.3. Výjimky pro zařazení do programů “Nováček PSA” a “Top PSA”
VV ČASQ si vyhrazuje možnost zařadit v mimořádných případech hráče/hráčku do uvedených
dotačních programů. Zařazení a délku zařazení navrhuje KVS a schvaluje VV ČASQ.

5. Podpora za umístění na vrcholných akcích
ME Muži družstva

postup do elitní skupiny (1-8)
6. místo
5. místo
4. místo
3. místo
2. místo
1. místo

5.000,- Kč / hráč
10.000,- Kč / hráč
12.000,- Kč / hráč
15.000,- Kč / hráč
20.000,- Kč / hráč
30.000,- Kč / hráč
50.000,- Kč / hráč

ME Ženy družstva

postup do elitní skupiny (1-8)
6. místo
5. místo
4. místo
3. místo
2. místo

5.000,- Kč / hráčka
10.000,- Kč / hráčka
12.000,- Kč / hráčka
15.000,- Kč / hráčka
20.000,- Kč / hráčka
30.000,- Kč / hráčka
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1. místo

50.000,- Kč / hráčka

ME Muži jednotlivci

1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.-8.místo

80.000,- Kč
50.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč

ME Ženy jednotlivci

1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.-8.místo

80.000,- Kč
50.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč

MS Muži družstva

16. místo a lepší

50.000,- Kč

MS Ženy družstva

16. místo a lepší

30.000,- Kč

MS Muži jednotlivci

16. místo a lepší

40.000,- Kč

MS Ženy jednotlivci

16. místo a lepší

20.000,- Kč

6. Způsob vyplácení podpory
Veškeré vyplácení všech typů podpory probíhá tak, že VV ČASQ vydává každý měsíc Rozhodnutí o
přidělení podpory vždy za minulý kalendářní měsíc, které obsahuje všechny položky podpory, na
který vznikl nárok za tento měsíc. Na základě tohoto Rozhodnutí následně kluby (nebo jednotlivci)
vystaví faktury na přidělené částky.

