ČESKÁ
ASOCIACE
SQUASHE
ZPRÁVA O ČINNOSTI
ČASQ ZA OBDOBÍ
ČERVEN 2019 - KVĚTEN
2020
28.5.2020

Zpráva o činnos ČASQ za období červen 2019 – květen 2020
Stránka 1 z 17

Obsah:
1. Vedení ČASQ................................................................................................................................2
2. Marke ng a komunikace.............................................................................................................3
3. Reprezentace a mládež...............................................................................................................4
4. Metodika......................................................................................................................................6
5. Soutěže........................................................................................................................................9
6. Hospodaření...............................................................................................................................14
7. Arbitrážní komise........................................................................................................................14
8. Závěr...........................................................................................................................................15

Česká asociace squashe, z.s. * Zátopkova 100/2 * 160 17 Praha 6 , IČ: 481 32 217
+420776 814960 * info@czechsquash.cz * www.czechsquash.cz

Zpráva o činnos ČASQ za období červen 2019 – květen 2020
Stránka 2 z 17

1. Vedení ČASQ
V uplynulé sezóně pracoval VV ČASQ ve složení Tomáš Cvikl (předseda), Jan Roll (místopředseda – metodika),
Jan Mu na (reprezentace a mládež), Radim Švec (soutěže) a Mar n Grigar (marke ng a komunikace). Ve
složení VV ČASQ nedošlo v průběhu uplynulého roku k žádným změnám. Všichni členové VV ČASQ byli zvoleni
na čtyřleté volební období na Valné hromadě ČASQ v červnu 2018.
Chod sekretariátu ČASQ byl zajišťován generálním sekretářem Tomášem Fořterem a pracovnicí sekretariátu
Evou Feřtekovou. Ani zde nedošlo v minulém roce k žádným změnám.
Revizní komise ČASQ pracovala v uplynulém období ve složení Petr Vosátka (předseda), Pavel Holinka, Renata
Svobodová. Zástupci Revizní komise byli pravidelně zváni na jednání VV ČASQ a jejich zástupce se jednání
většinou účastnil. Ve složení Revizní komise nedošlo ke změně od června 2018.
Hlavním cílem VV ČASQ v uplynulém období bylo pokračování v uplynulých letech zahájených programech pro
rozvoj jednotlivých oblas činnos ČASQ. Pokračovaly projekty dlouhodobě rozvíjející oblas trenérů a
rozhodčích a jejich vzdělávání, pokračovaly projekty podpory nejlepších hráčů v kategoriích dospělých, do 23
let i juniorů a trenérů mládeže.
Nejdůležitější novinkou uplynulé sezóny bylo zajištění inves ční dotace z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT), díky které Český squash pořídil majetek a vybavení v hodnotě přesahující 8 mil. Kč. Byly
pořízeny 3 interak vní squashové kurty, 2 vícemístná auta, 8 nahrávacích strojů, 5 vyplétacích strojů, 5
wa biků, 2 sady reakčních světel, all in one PC a tenzometrická deska. Celkový objem majetku, kterým Český
squash disponuje, se tak díky tomu několikanásobně navýšil.
Samozřejmě zde nelze nezmínit situaci z posledních několika měsíců, kdy díky koronaviru byla v polovině
března ukončena aktuální sezóna 2019/2020 s m, že turnaje jednotlivců byly zrušeny, soutěže družstev by se
měly dohrát v září, stejně jako MČR juniorských družstev, U23 a čtyřher. Od října by pak kalendář akcí měl mít
již standardní podobu se všemi obvyklými akcemi. Přerušení činnos bylo zejména složité pro všechny
provozovatele squashcenter, kteří ze dne na den přišli o veškeré příjmy. Nezbývá než doufat, že se s ob žnou
situací dokáží vyrovnat a vrá se k původnímu fungování. K tomu bychom se měli všichni snažit jim pomoci m,
že opět začneme hrát.
Více podrobnos o dalších novinkách najdete v dalších částech zprávy.
Pravidelnou měsíční podporu/platbu získává aktuálně od ČASQ pro svou činnost celkem 26 juniorů, 13
dospělých, 10 trenérů, 7 pracovníků podílejících se na provozu sekretariátu a zajištění činnos jednotlivých
oblas (sekretariát, účetní, reprezentační trenéři, metodik, média). Celkem se jedná o více než 50 pravidelně
podporovaných pozic.
Valná hromada ČASQ v roce 2019 uložila VV ČASQ a jeho členům několik úkolů. Prvním z nich byl úkol pro
jednatele společnos SQUASH CZ, spol. s r.o. Tomáše Cvikla pokračovat v krocích vedoucích k likvidaci
společnos . Úkol byl splněn, likvidace se nadále připravuje. V průběhu této sezóny uplynuly některé lhůty,
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které likvidaci bránily. Proces likvidace je i nadále řízen daňovou poradkyní Mgr. Andreou Pelákovou, se kterou
Tomáš Cvikl na likvidaci společnos spolupracuje.
Dalším úkolem bylo dokončit proces vedoucí ke zrušení CZECH SQUASH NADAČNÍHO FONDU. K tomuto úkolu
nemáme žádné nové informace a trvá.

2. Marke ng a komunikace
Uplynulé období nebylo v oblas marke ngu a komunikace tak zajímavé, jako předešlé, kdy jsme pořádali
fundraisingovou kampaň a uváděli do života nové logo a vizuální styl. Nicméně všechny základní komunikační
nástroje fungovaly standardně a profesionálně a informovanost o českém squashi byla v uplynulém období
minimálně stejná, jako před rokem.
Limitujícím faktorem byl jako vždy nedostatek ﬁnančních prostředků, což je ovšem faktor, který se v dohledné
budoucnos zřejmě nezmění a než se upínat k nereálným projektům, na které tak jako tak nejsou peníze, bude
lépe se pro nejbližší dobu spíše soustředit na profesionální zajištění stávajících základních ak vit a snažit se
maximálně marke ngově a komunikačně využít jednotlivé akce, které Český squash pořádá.
Zcela zásadní vliv na tuto (a nejen tuto) oblast bude mít aktuální „koronavirová“ krize, která staví otázky
ﬁnancování sportu do úplně jiného světla a kdy většina squashových klubů a provozovatelů squashových
center řeší spíše základní otázky fungování vůbec. Proto v následujícím období zřejmě převáží v oblas
marke ngu
pragma cké
naplňování
základních
a
nutných
činnos .
Web a newsle er
Hlavním komunikačním nástrojem směrem dovnitř squashové komunity je i nadále web ČASQ. Provedli jsme
srovnání s jinými podobnými weby sportovních organizací a musíme s uspokojením konstatovat, že jak
z hlediska provozního servisu pro squashovou komunitu tak z hlediska kvality a aktuálnos informací web
ČASQ rozhodně nezaostává. Dík patří všem, kteří se starají o jeho funkčnost i náplň. Ke zlepšení by přispěl lepší
a rychlejší přísun informací a materiálů od pořadatelů některých turnajů i hráčů.
Úkol, který zůstává i nadále v platnos , je zvýšit frekvenci zasílání newsle eru, který shrnuje informace nejen
z webu a je zasílán na kompletní databázi členů ČASQ.
Spolupráce s médii
Pokračovala spolupráce s Českou televizí, i když v menším rozsahu než v minulém roce. A to jednak formou
reportáže v rámci MČR dospělých v Ostravě, kdy se podrobný informační servis dostal i do hlavní sportovní
relace BBV na ČT1, tak dalšími debatami o možném squashovém magazínu. Obáváme se však, že nás aktuální
situace donu tyto plány přehodno t. Podařilo se zajis t účast předsedy ČASQ v ranním vysílání TV NOVA.
Standardním způsobem pokračovala pravidelná komunikace s ostatními medii. Dokážeme dnes již velmi
pravidelně zásobovat média dostatečným množstvím informací a to díky spolupráci s Jiřím Uhlířem. V roce
2019 se v médiích objevilo v celkem 220 námi iniciovaných článků a reportáží na téma squash.
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Olympijský park
Na podzim roku 2019 a na začátku roku 2020 jsme řešili otázku účas squashe na programu olympijských
parků, které se připravovaly v Praze, Brně a Ostravě po dobu konání Olympijských her 2020 v Tokiu. Výkonný
výbor neměl na tuto otázku jednotný názor a tak byla vypracována přesná ﬁnanční a personální kalkulace,
která ukázala, že účast squashe na takové akci v profesionálním provedení je výrazně nad naše ﬁnanční
možnos a nějaká omezená „skromná“ účast by squashi nepomohla, spíše naopak. Naše rozhodnu se akce
nezúčastnit je z dnešního pohledu už nepodstatné, protože byly zrušeny nejen olympijské parky, ale i samotné
olympijské hry.
Přímé přenosy z MČR 2020
Na rozdíl od minulého mistrovství ČR jsme se tentokrát vydali v oblas zajištění přímých přenosů ﬁnančně i
organizačně náročnější cestou, která ovšem přispěla k celkově vysoké úrovni a pres ži akce. Pořadatel
investoval ﬁnance do zabezpečení profesionálního živého přenosu, včetně záběrů z více kamer, opakovaných
záběrů, rozhovorů s hráči a využi komentátora a odborných poradců při přenosu
Navíc semiﬁnálové a ﬁnálové zápasy z MČR 2020 byly přebírány i do iVysílání kanálu ČT sport. Toto výrazně
přispělo ke sledovanos i mimo úzkou hráčskou komunitu. Proto byl také kladen u komentátorů důraz na
poskytnu základních „laických“ informací pro širokou veřejnost, což u čás „odborné veřejnos “ vyvolalo
polemiku. Domníváme se, že toto je efek vní (i když ne levná) cesta, jak dostat hlavní akce pořádané v ČR mezi
širší veřejnost.
Facebook a další sociální média
Zde dochází k replikaci vybraných informací nejen z webu, ale i z medií a to rychle, aktuálně a méně formálním
způsobem. Význam komunikace na FB však postupně trochu mizí spolu s m, jak se mění způsob využívání
jednotlivých sociálních médií.
Partnerství a sponzoring
Ani v letošním roce se nepodařilo na úrovni svazu získat podstatnější ﬁnanční prostředky mimo běžný
rozpočet. Existující dohody a smlouvy pokrývají spíše část materiálního vybavení.
Částečně se daří zajis t komerční partnery v rámci klubů, ale ani zde to není nic zásadního. I nadále bude
zřejmě hlavním zdrojem ﬁnancí v příš m roce i pro oblast marke ngu dotace státu, krajů a měst na jednotlivé
sportovní akce, protože ochota ﬁrem investovat do sponzoringu bude v následujícím období vzhledem
k ekonomickému zpomalení malá, nebo žádná.

3. Reprezentace a mládež
Tuto oblast má ve výkonném výboru na starost Jan Mu na. Poradním orgánem je mu Komise vrcholového
sportu, jejímž předsedou je Tomáš Cvikl a členy komise jsou Jan Břeň, Jan Mu na, Jan Roll, Petr Steiner a Luboš
Walter.
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V uplynulé sezóně byla zachována struktura realizačních týmů pro reprezentaci, která se osvědčila. Realizační
týmy jsou rozděleny na realizační tým pro dospělé (pro ženy a muže), realizační tým juniorů (pro starší juniory
do 15, 17 a 19 let a pro mladší juniory do 11 a do 13 let).
Dospělí
Reprezentační týmy žen a mužů vedli trenéři Jan Roll (ženy) a David Tománek (muži).
Systém podpory hráčů byl zachován v obdobné podobě jako v minulém roce. To znamená, že reprezentan
v dospělé kategorii jsou podporováni na základě nově vytvořené Koncepce podpory reprezentace dospělých
v ČASQ ze dne 1. 11. 2019. Tento systém se zdá být v současné době s přihlédnu m na možnos svazu účinný,
nicméně je zapotřebí dle vývoje provést jeho úpravy. Zmíněná podpora je jednou z nezanedbatelných
komponent pozi vního kvan ta vního a hlavně kvalita vního vývoje našich hráčů v kategorii dospělých.
V současné době hraje PSA turnaje 13 hráček a hráčů. S porovnáním s předešlými roky lze konstatovat, že jde o
stabilní stav. Důležitější fakt je, že nadále dochází k pozi vnímu kvalita vnímu posunu našich hráček i hráčů.
Takřka všichni hráči zaznamenali meziročně posun vzhůru žebříčkem PSA. Například - Mekbib 72/89, Serme
62/69, Solnický 152/196, Byrtus 169/198, Zeman 191/217, Švec 101/104, Panáček 307/335. Vzhledem k
výsledkům je možné hodno t dosavadní systém jako úspěšný, a je na něm možno stavět a dále ho vylepšovat.
Reprezentace měla v sezoně plánované dvě akce: ME jednotlivců v Bukureš , ME týmů v Eindhovenu.
První reprezentační akcí bylo ME jednotlivců, které se konalo 4. 9.- 7. 9. 2019 v rumunské Bukureš . Akce se
účastnili Anna Serme, Michaela Čepová a Marin Švec. Nominovaný byl také Daniel Mekbib, který se před akcí
z důvodu zranění omluvil. Trenérem na akci byl David Tománek.
I přes to, že byl turnaj pro všechny naše hráče první akcí po letní přípravě, můžeme konstatovat, že až na
úvodní utkání nebyla herní pauza tolik znát a všichni hráči podali solidní výkony. Speciálně pro Michaelu
Čepovou byl turnaj dobrou zkušenos , kdy bylo patrné, že se po každém utkání dokázala adaptovat a každý
následný zápas byl z její stránky kvalitnější. Celkově skončili naši hráči následovně: Anna Serme 7. místo (11.
místo v roce 2018), Michaela Čepová 12. místo, Mar n Švec 8. místo (13. místo v roce 2018). Akci můžeme
hodno t z hlediska výsledku jako lehce nadprůměrnou. Přístup hráčů byl po všech stránkách bez chyby.
Vrcholem reprezentační sezóny mělo být ME týmů v Eindhovenu. Tato akce se neuskutečnila z důvodu
pandemického stavu. Celá akce byla ze strany ESF zrušena a příš ME týmů se uskuteční v roce 2021.
Junioři
Podlé také nově zpracované Koncepce podpory talentované mládeže se pokračuje v pravidelné měsíční
podpoře juniorských hráčů, kteří jsou zařazeni do reprezentace a pravidelně patří ke špičce v ČR i v zahraničí.
Reprezentan dostávají podporu pro účast na juniorských zahraničních turnajích nejvyšší úrovně a dále se
vyplácí odměna za výborné výsledky na těchto turnajích.
Pokračuje i podpora pro účast trenérů a nákladů na dopravu na juniorské zahraniční turnaje. I nadále se jedná
o turnaje Super Série Nordic JO, Belgian JO, Swiss JO, French JO, German JO, European JO, Dutch JO a turnaje
Grand Prix. Hráčům, kteří jsou zařazeni do podporované skupiny, odpadají náklady na dopravu a trenéry.
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Bohužel letošní sezónu poznamenala pandemie koronaviru COVID-19. Od března 2020 byly na základě
vládního nařízení většiny zemí zastaveny veškeré soutěže jak tuzemské, tak i mezinárodní. Junioři tak sice s hli
odehrát téměř kompletní ESF Junior Circuit, ale mezistátní utkání juniorů do 11 a do 13, mistrovství Evropy
družstev do 15 a do 17, mistrovství Evropy jednotlivců a družstev do 19 a mistrovství světa juniorů do 19 let
byly zrušeny. Zůstává naděje na odehrání mistrovství Evropy jednotlivců do 19 let a možná mistrovství světa.
Ostatní šampionáty byly deﬁni vně zrušeny.
I díky nestandardní situaci se uskutečnily pouze 2 reprezentační soustředění. Koncepce reprezentačních kempů
je již delší dobu stálá. Letos proběhly na začátku sezóny fyzické testy. Druhé podzimní soustředění bylo opět
komplexní přípravou ve skvělém zázemí centra FAJNE v Ostravě. Jarní kempy se bohužel nekonaly.
Z vrcholných akcí jsme se tak díky pandemii zúčastnili pouze MS juniorů do 19 v létě 2019. Výsledky zůstaly za
očekáváním, když nejlepšího výsledku dosáhla Michaela Čepová, která obsadila 18. místo. Úřadujícímu mistru
Evropy Viktoru Byrtusovi turnaj nevyšel podle představ a nakonec skončil na 19. místě.
Na Evropské scéně se i letos našim hráčům dařilo. Marek Panáček vystřídal Viktora Byrtuse na čele celkového
evropského žebříčku. V průběhu sezóny jsme měli v TOP 10 žebříčku ESF zastoupení v každé z jednotlivých
věkových kategoriích.
Na Bri sh JO se podařilo Viktorovi Byrtusovi celkem počtvrté probojovat mezi nejlepších osm hráčů a na závěr
své juniorské kariéry vybojoval páté místo. Po delším čase jsme měli na tomto turnaji zastoupení v TOP 8 i
v mladší kategorii, konkrétně v kategorii BU13, ve které se Mar n Štěpán umís l na 7. místě.
Na dalších turnajích nejvyšší kategorie, které se konaly do začátku pandemie, se naši hráči rovněž neztra li. Na
European JO ovládl nestarší kategorii Viktor Byrtus. Na turnaji Nordic JO brala zlato v GU15 Riana Alexová.
Z Belgian JO dovezli první místo v GU15 opět Riana Alexová a v BU19 Marek Panáček. Na domácím Czech JO
ovládl kategorii do 13 let Vojtěch Mar novský a German JO si podmanil v BU19 Marek Panáček.
Na každý turnaj Super Série a vybrané turnaje Grand Prix jsou nominováni a placeni reprezentační trenéři.
Jejich práce s reprezentanty na těchto turnajích se osvědčuje na reprezentačních akcích typu ME nebo MS.
Tento systém mají vyspělé squashové země jako Anglie nebo Francie. Jak je vidět na výsledcích, tak se tento
systém vyplácí a budeme se ho snažit i nadále podporovat a pracovat na jeho rozvoji.

4. Metodika
Osobou zodpovědnou za tuto oblast je ve výkonném výboru Jan Roll. Jan Roll je zároveň předsedou Metodické
komise (MK), ve které pracují také Tomáš Fořter a David Tománek. Od roku 2016 je David Tománek placeným
metodikem svazu.
Vzdělávání trenérů a rozhodčích
V létě 2019 proběhlo školení trenérů III. trenérské třídy v Ostravě. Zúčastnilo se ho 10 trenérů. Všichni splnili
požadavky pro získání cer ﬁkátu.
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Nadále spolupracujeme s Českou trenérskou akademií ČOV, se kterou pořádáme obecnou část trenérské
licence B s názvem "Společný základ sportovního tréninku pro sportovní hry" (kurz akreditovaný u MŠMT pod
hlavičkou ČASQ). Akreditaci se podařilo v tomto roce prodloužit do roku 2022. Obdobné kurzy také pořádá UK
FTVS a další vysoké školy se sportovním zaměřením. Zvládnu tohoto kurzu společně se školením
specializované čás pro squash (organizuje ČASQ nebo ESF/WSF) je nezbytným předpokladem pro získání
živnostenského oprávnění „Trenér squashe“ (vázaná živnost). V naší klasiﬁkaci jde o II. trenérskou třídu ČASQ.
Po 4 letech se konečně naplnil také kurz specializace pro získání dvojky (jaro 2020). Kurzu se účastní 8 trenérů.
Závěrečné zkoušky jsou naplánovány na 7.6.2020.
Doplňující kurz specializace pro absolventy magisterského studia na UK FTVS a dvouletého studia Trenérské
školy ČASQ – licence A využívají 3 studen . Pokud splní požadavky kurzu, získají I. trenérskou třídu ČASQ.
Závěrečná prezentace vypracovaného projektového úkolu pro získání této nejvyšší tuzemské trenérské licence
je naplánována na léto či podzim 2020.
Nižší zájem o trenérské licence (IV. a III. třída ČASQ) je v přímém rozporu s velkou poptávkou po asistentech
trenérů mládeže. Zde apelujeme na kluby, aby oslovovaly bývalé juniory a další zájemce o squash s nabídkou
práce asistentů trenéra. Připomínáme, že pro tuto práci postačí IV. trenérská třída ČASQ. Řada klubů již
alespoň z čás trenérské kurzy absolventům hradí. Chápeme, že rozpočty klubů jsou omezené. Nicméně
věříme, že náročná práce trenérů mládeže by měla být lépe zaplacena. Poptávka je také po pracovnících na
náborových a propagačních akcích. V této souvislos připomínáme, že ﬁnance na odměny pro trenéry lze
čerpat z dotačních programů – např. Můj klub (MŠMT), dále z regionálních programů na podporu sportování
mládeže (obce a kraje) apod.
Komise rozhodčích, která má na starost vzdělávání rozhodčích, připravila v uplynulém období 1 školení pro
nové rozhodčí III. třídy, kterého se celkem zúčastnilo 9 úspěšných zájemců a 2 workshopy pro ak vní rozhodčí
(na konci a na začátku sezóny), kde se setkali ak vní rozhodčí, kteří se seznámili s aktuálními trendy v
rozhodování. Školeními a workshopy ovšem práce s rozhodčími nekončí a členové komise rozhodčích (Tomáš
Fořter, Roman Švec a Tomáš Bajgar) během uplynulého roku provedli na nejrůznějších akcích ČASQ ve více než
100 zápasech hodnocení rozhodčích, která jsou velmi důležitým nástrojem ve zlepšování úrovně rozhodčích a
jejich rozhodování. Byly také upraveny metodické materiály pro nominování a odměňování rozhodčích.
Projekt Lokálních sportovních center mládeže – podpora trenérů mládeže
V sezoně 2019/20 pokračoval pátým rokem projekt podpory trenérů mládeže - LSCM. Jeho smysl je
v dlouhodobé podpoře trenérů mládeže, kteří jsou podle Metodické komise ČASQ nejdůležitějším stavebním
kamenem organizovaného squashe v ČR. Trenéři zajišťují náborovou činnost, jsou ak vní při přihlašování dě
do soutěží a systema cky s dětmi pracují a zlepšují jejich výkonnost. Bonusem jsou pak výsledky jejich
svěřenců. Zdá se, že jsme při nastavení výběrových kritérii nalezli efek vní kompromis mezi kvan tou a
kvalitou. Pro deset vybraných trenérů jsme zajis li pravidelnou měsíční podporu ve výši 5000 Kč. Již po páté
jsme takto z rozpočtu vyčlenili 600 000 Kč/rok. Kromě ﬁnanční podpory na každodenní trenérskou činnost s
mládeží získávají trenéři také možnost prezentovat své výsledky a zkušenos v rámci projektových školení.
Formát intenzivnějších a kratších kurzů (jednodenní, třikrát ročně) se zdá být účelnější než dvoudenní školení
v minulých letech. I letos nám přednášeli zajímaví hosté (psycholog Mgr. Petráš). Trenéři zpracovávali projekty
dle svých specializací. Naší ideou je využít právě ty kvality vybraných trenérů, ve kterých oni sami vynikají, a
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mohou tak být prospěšní i pro ostatní. Školící materiály, tréninkové metody a další data pak zveřejňujeme na
projektovém webu h ps://sites.google.com/site/lscmcasq/. Povinnos vybraných trenérů je účastnit se
externích školení v oborech tréninku mládeže a témat souvisejících. Externí školení jsou uskutečňována
převážně ve spolupráci s ČOV. Konkrétně se jedná o semináře Dialogy a také o mezinárodní konference Mosty,
která je určena zejména pro trenéry. Projekt bude pokračovat i v sezóně 2020/21. Uzávěrka přihlášek do
projektu je každoročně 31. července.
Příprava nové trenérské databáze a implementace projektu LSCM na stránky ČASQ
Od začátku roku 2020 pracujeme na úpravě trenérské databáze. Všichni trenéři s platnou licencí získají na
asociačních stránkách www.czechsquash.cz svůj vlastní proﬁl, na kterém budou moci zveřejnit své kontaktní
údaje, foto, místo působení a další informace. Trenéři vybraní do projektu LSCM budou na proﬁlu navíc
zveřejňovat své projektové úkoly a své další příspěvky. Projekt LSCM získá svůj vlastní prostor v sekci „ČASQTrenéři“, takže by měly být všechny informace o trenérech na jednom místě. Tyto úpravy by měly být hotové
před zahájením sezony 2020/21.
Náborové akce s nafukovacím kurtem
Jsme rádi, že na úspěšný projekt Squash do škol, který jsme realizovali v sezoně 2016/17, navázaly některé
kluby samostatně a i nadále organizují náborové akce. Děkujeme všem klubům, které na vlastní náklady
organizují nábory a propagační akce ve školách a na různých fes valech sportu. Díky kvalitní náborové práci se
nám plní nejmladší juniorské kategorie (viz letošní MČR juniorů a naplněné kategorie do 11 let). Dva asociační
nafukovací kurty a pomůcky jsou i nadále klubům k dispozici zdarma. Je jen třeba si kurt včas zamluvit, protože
kalendář akcí se plní. Některé náborové akce proběhly v režii ČASQ: Fes val Wannado Sporťáček (září 2019) a
Olympijský park Lipno (léto 2019). Je stále ob žnější zajis t, a hlavně odpovídajícím způsobem odměnit,
kvaliﬁkované trenéry a náborové pracovníky na těchto potřebných, ale náročných akcích. I nadále trvá náš
zájem a snaha o zajištění prostředků na obnovu projektu Squash do škol, každoročně předkládáme žádos o
dotace a granty na podporu této činnos . V návrhu rozpočtu pro rok 2020 je částka na podporu všech akcí s
nafukovacím kurtem podstatně navýšena. Soustavně také hledáme partnery a sponzory, kteří by tuto činnost
mohli ještě více ﬁnančně podpořit.
Úprava systému podpory dospělých členů reprezentace
Došlo k revizi stávajícího systému podpory dospělých reprezentantů a bylo shledáno, že i přes veškerá pozi va,
která systém přinesl, je potřeba stávající systém upravit dle vývoje, který za poslední léta nastal. Nový systém
by měl být zaveden v sezoně 2020/2021.
Podpora trenérů mládeže v nových regionech
Záměrem nadále zůstává probudit v život projekt podpory vzniku nových tréninkových center mládeže
v částech ČR, kde tyto centra za m neexistují. Situace je bohužel taková, že narážíme na nedostatek
kvaliﬁkovaných a ak vních trenérů, kteří by v regionech tréninková centra založili. Nadále budeme usilovat o
realizování projektu podpory regionům ve kterých není výchova mládeže etablována.
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Spolupráce s časopisem Coach
Nadále trvá spolupráce s časopisem Coach, který vychází každý měsíc jako vložená příloha deníku Sport
v nákladu cca 50 s. Do časopisu poskytujeme jak squashovou inzerci, tak i obsah v podobě rozhovorů, článků,
odpovědí na dotazy či fotograﬁí.
Kondiční specialista
V rámci strategie rozvoje sportovní kvality byla vystavěna pozice asociačního kondičního specialisty, který bude
mít na staros kondiční sekci ČASQ. MK vytvořila strukturu, cíle, úkoly a náplň práce odpovědné osoby v této
sekci. Zahájení činnos kondičního specialisty je naplánováno na začátek sezóny 2020/2021.
Nové trendy
MK průběžně sleduje trendy a možnos jak podpořit vzdělání našich trenérů. Jednou z těchto oblas je
navázání kontaktu se specialisty (Dynaop c) na kogni vní trénink (např. NeuroTracker).

5. Soutěže
Oblast soutěží má ve výkonném výboru na starost Radim Švec. Jeho poradním orgánem a řídícím orgánem pro
soutěže juniorů, dospělých a masters je Soutěžní a disciplinární komise (dále jen SK), kde kromě něj pracují
Pavel Beneš, Josef Fanta a Miroslav Uherka. Velký podíl práce související se soutěžemi leží také na sekretariátu
ČASQ, který zajišťuje především turnajovou agendu (losování, přihlášky atd.). I v letošní sezóně došlo
k několika významným změnám v jejich organizaci a také v souvisejících předpisech.
Letošní soutěžní sezóna byla a je velice poznamenána celosvětovou pandemií koronaviru, kdy bylo bohužel
nutné ke dni 12.3.2020 přerušit konání veškerých soutěží ČASQ. VV ČASQ, společně s SK, následně několikrát
řešil aktuální situaci a m.j. rozhodl o zmrazení NŽ ke dni 1.4.2020 až do odvolání. V květnu pak rozhodl, že
sezóna 2019/2020 (některé její akce a všechny ligové soutěže) bude dohrána v září 2020. Jedinou výjimkou je
umožnění konání turnajů výkonnostní kategorie D, které bylo opětovně možné pořádat od konce května, avšak
za dodržení nařízení a omezení vydaných vládou ČR.
Předpisy ČASQ
Před zahájením sezóny 2019/2020, a částečně i v jejím průběhu, bylo provedeno několik změn v předpisech
ČASQ. Hlavní úpravy opět spočívaly v zapracování nových poznatků a připomínek z průběhu soutěží a doladění
hlavních změn v předpisech, to vše i v návaznos na aktuální úroveň českého squashe a jeho reprezentantů. I
nadále jsme se zaměřili především na upravení a doplnění předpisů tak, aby byly vyřešeny nejasnos či
případné nesrovnalos , čímž opět podstatně ubylo s žnos a podnětů, jimiž se musela SK v průběhu sezóny
zabývat. Tyto úpravy, v souvislos s neustálým vývojem webové aplikace ČASQ, která hlídá čím dál více
skutečnos s předpisy souvisejícími (soupisky, počty odehraných ligových zápasů, nasazování do ligy a
k turnajům a mnohé další) výrazně přispěly k hladšímu průběhu a k větší obecné spokojenos se soutěžemi
jako takovými.
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Mezi hlavní změny v SŘ ČASQ pro sezónu 2019/2020 lze počítat:
 úpravy související s nasazováním zahraničních hráčů do soutěží ČASQ a to ať již na základě předpisů
nebo rozhodnu SK
 úprava výpočtů pro nasazování na MČR juniorů družstev
 úprava klasiﬁkačního řádu s ohledem na umístění hráčů na žebříčcích PSA a ESF
 úprava klasiﬁkačního řádu kategorie masters s ohledem na počet započitatelných akcí.
S odstupem času lze konstatovat, že se velice osvědčily úpravy z předešlých let, jimiž například byly:
 dohrávky zápasů turnajů jednotlivců dospělých na dva vítězné sety při vyšším počtu účastníků
 úprava dohrávky zápasů o 3. místo na turnajích jednotlivců dospělých vždy na tři vítězné sety
 úprava výše odměn s ohledem na počet účastníků turnajů
 úprava maximálního počtu startujících s ohledem na počet kurtů
 zavedení tzv. disciplinární nuly při neúčas přihlášeného hráče na turnaji
 úpravy související s kategorií masters
o počty startujících a kvaliﬁkační kritéria na MČR masters
o vypsání možnos pořádání turnajů masters kategorie D
o úpravy v započítávání bodů z jednotlivých věkových kategoriích a jejich přepočet
o úpravy v organizaci turnajů – minimální počet hráčů, možnost (podmíněná) startu žen





v kategorii mužů, vyhlašování konečného pořadí v turnajích
snížení startovného na turnajích dospělých kategorie B a C a masters kategorie A a s m související
úprava pořadatelských kritérií
zavedení celoročního symbolického registračního poplatku pro turnaje kategorie D ve výši 50,-Kč
možnost změny konání termínů utkání v nejnižších soutěžích po dohodě týmů bez nutnos rozhodnu
SK (za dodržení určitých podmínek)
stanovení poplatků za neúčast družstva nebo při startu neúplného družstva na utkáních ligových
soutěží.

SK i nadále vyhodnocuje průběh všech soutěží a i pro nadcházející sezónu chystá změny předpisů, které by
měly napomoci k ještě hladšímu průběhu všech soutěží.
Webová aplikace
I v letošní sezóně se neustále pracovalo na jejím vylepšování a doplňování jejich funkcí. I letos nabízí aplikace
další vylepšení a funkce, které výrazně usnadňují organizaci soutěží a především pak kontrolu všech činnos
souvisejících s předpisy ČASQ, jak již bylo uvedeno výše. I nadále se pracuje na dalších vylepšeních a nových
funkcích, které jednak vyplývají z průběhu sezóny a také reagují na nové skutečnos a úpravy. Hlavním
orgánem, který se na vývoji této aplikace podílí připomínkováním, podněty, kontrolou funkčnos atd. je SK ve
spolupráci se sekretariátem ČASQ. Již plně funkční je nový systém zadávání výsledků a mnoho dalších vylepšení
především pro práci SK a sekretariátu, ale také pro uživatele. Byly začleněny veškeré změny související
s úpravou předpisů, především pak SŘ. Od nové sezóny bude spuštěna úprava systému pro registrace
jednotlivců i družstev. I nadále se zpracovávají historická data a výsledky, které budou do systému začleněny a
budou zde archivovány a dohledatelné a mnoho dalších funkcí.
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Pořadatelství akcí ČASQ
Dlouhodobým problémem je zajišťování pořadatelů na nejvýznamnější domácí akce. V letošní sezóně se však
podařilo všechny akce typu MČR pořadatelsky obsadit jednotlivými kluby, což bylo poprvé po pě letech. SK
však bude společně s VV ČASQ i nadále jednat o podmínkách pro pořadatelství takovýchto akcí, jako jsou
mistrovství ČR jednotlivců a play oﬀ, u kterých to bývá největším problémem. Ideální není také situace u
turnajů dospělých kategorie A, které neustále pořádá jen úzká část klubů a ostatní o toto nemají zájem,
přestože jsou tyto turnaje výrazně dotovány ze strany ČASQ. Ostatní akce jsou pořadatelsky zajištěny velice
solidně.
Soutěže jednotlivců a družstev
Domácí soutěže pod hlavičkou ČASQ probíhaly v sezóně 2019/2020 obdobným systémem jako v předchozích
letech až do jejich zastavení v březnu 2020. V kategorii mužů se pravidelně konaly turnaje kategorií A, B, C a
podstatně přibylo i turnajů kategorie D. V kategorii žen se konaly turnaje kategorie A i B, nicméně účast na
turnajích žen i žen masters je velice nízká a SK a VV se celou touto situací zabývají a hledají možná řešení pro
zajištění nárůstu počtu žen na těchto turnajích. U juniorů se pravidelně konaly turnaje kategorií A i B a i zde
přibylo turnajů kategorie D, což je i po loňském navýšení těchto počtů velkým příslibem do budoucna.
Opětovně se především díky navýšení počtu turnajů kategorie D, a to jak mezi juniory, tak i mezi dospělými,
podařilo navýšit členskou základnu a doufáme, přestože se to doposud nepodařilo, že brzy bude spuštěna na
asociačním webu samostatná sekce pro tyto turnaje, kde budou všichni případní zájemci o tyto turnaje
pravidelně informováni o jejich konání. I letos lze zkonstatovat, že se jednoznačně osvědčila změna dohrávek
zápasů turnajů jednotlivců dospělých na dva vítězné sety (při účas více než 24 hráčů), kdy došlo opakovaně
k podstatnému snížení skrečovaných utkání a také k hladšímu a plynulejšímu průběhu turnajů. Neustále
otevřenou a diskutovanou otázkou byl počet startujících na MČR žen a též na MČR masters a SK se touto
problema kou velice často zabývala. Především v kategoriích masters však došla k závěru, že současná pravidla
jsou nastavena dobře a není potřeba je nějak razantně upravovat.
Dalším opětovně otevřeným tématem je úprava pravidel týkajících se hráčů hrajících na okruzích PSA a to
především s ohledem na zvyšující se počet, kvalitu a úroveň našich hráčů a s m souvisejícím jejich postavením
na světových žebříčcích. S ohledem na tuto skutečnost již SK rozhodla v prosinci 2018 o změně čl. 19 SŘ
s platnos od 1.9.2019. I přesto, že tento systém jednoznačně pomohl našim reprezentantům a hráčům
hrajícím na okruzích PSA či ESF, kteří tak mohou hrát soutěže jak doma tak i v zahraničí, je tato otázka stále
velice diskutována, jelikož vy žení našich nejlepších hráčů je i nadále mnohdy za hranicí únosnos (domácí
turnaje a MČR, extraliga a play oﬀ, reprezentační akce, okruh PSA, zahraniční ligy a další) a tyto hráče to
omezuje v jejich prosazování se na světových žebříčcích, což samozřejmě není v zájmu ČASQ. Proto se i letos SK
zabývá možnými úpravami těchto pravidel.
Soutěže družstev měly také obdobnou strukturu jako v minulých letech, kdy se u mužů hrála extraliga, 1., 2. a
3. liga a u žen extraliga a 1. liga. Výraznou změnou pro letošní sezónu bylo rozhodnu rozdělit 2. ligu mužů od
sezóny 2020/2021 na českou a moravskoslezskou část. S m souviselo vypracování složitého postupového a
sestupového klíče mezi jednotlivými ligovými úrovněmi. Od této změny si SK slibuje alespoň částečné vyřešení
nepříjemných dojezdových vzdálenos , kdy doposud musely některé celky vždy jezdit napříč celou republikou i
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ve 2. +lize. Bohužel do soutěží zasáhla pandemie koronaviru, nicméně věříme, že se všechny soutěže v září
dohrají a novou sezónu budeme moci zahájit od října 2020 i s touto změnou.
V některých soutěžích byl i letos změněn počet účastníků jednotlivých ligových skupin na 9 a také systém
pořádání utkání na klasická trojutkání, což přineslo oživení a změnu především v oblas nových soupeřů pro
jednotlivé týmy. U příležitos konání těchto soutěží získala SK ČASQ, stejně jako v minulých letech, řadu
nových či staronových poznatků, které chce zohlednit při úpravě řádů a předpisů pro nadcházející sezónu.
Velice se osvědčila úprava rozlosování nižších soutěží sloučením posledních kol do jednoho dne, stejně jako
možnost změny konání termínů utkání v obou nejnižších soutěžích. Jednoznačně kladně je vnímáno i pravidlo
zavedení poplatků při neúplném složení družstva v ligových utkáních, či nedostavení se k utkání, které také
vedlo k omezení těchto situací, což bylo jeho hlavním cílem. Osvědčilo se i losování baráží a MČR družstev
juniorů v místě konání těsně před akcí, čímž bylo zamezeno nepodloženým spekulacím s mto souvisejícím.
Rozhodčí
Tato oblast je v současnos již velice dobře zabezpečena a i letos se v ní podařilo opětovně udělat velký kus
práce. I nadále výborně funguje tříčlenná komise rozhodčích ve složení Roman Švec, Tomáš Fořter a Tomáš
Bajgar. Je stanoven jasný předpis systému vzdělávání i odměňování rozhodčích a také je zveřejněn jejich
seznam. Ti pak byli v průběhu sezóny nominováni na jednotlivé akce a turnaje. Kompletně se podařilo pokrýt
obě dvě extraligy. Turnajů mužů, žen a juniorů kat. A se většinou účastnili dva rozhodčí a ostatních turnajů pak
jeden.
Na oblast rozhodčích se SK podařilo pro letošní sezónu prosadit do rozpočtu ČASQ 180 s. Kč, což již poměrně
solidně pokrývá celkové potřeby v této oblas , nicméně SK bude lobovat za navýšení těchto prostředků, jelikož
přítomnost rozhodčích na akcích se jednoznačně kladně projevuje. Posílením této oblas rozhodování se mimo
jiné výrazně zlepšilo chování a vystupování hráčů napříč všemi kategoriemi, které bylo z pohledu pravidel
mnohdy naprosto nevhodné. I nadále budeme vyžadovat mnohem přísnější posuzování prohřešků jak při
utkání samotném, tak i z hlediska disciplinárního.
Soutěže v médiích
I nadále je naší snahou propagace squashe a ČASQ na poli prezentace v médiích, webech, facebooku a pod.
ČASQ i nadále vydává newsle er, výborně funguje sekce novinek na asociačním webu a facebooku. I díky
těmto skutečnostem se squash objevoval v televizních přenosech, byl prezentován v štěných i internetových
médiích a na mnoha jiných místech, čímž se značně zvýšila i pres ž jednotlivých akcí. Byly uskutečněny live
internetové (facebook, youtube) přenosy z domácích akcí, výborně hodnocený byl přenos z MČR dospělých v
Ostravě. Nicméně v této oblas je před námi i nadále spousta práce. V současné době se řeší hardwarové
vybavení pro tuto činnost, které by zajis lo především lepší kvalitu přenosů (rozlišení, internetové připojení,
ozvučení, skóre, ...). Některé kluby, které jsou významnými a častými pořadateli akcí ČASQ (Squashclub Strahov
a Viktoria Brno) se snaží tuto oblast zajis t napevno nainstalovanými hardwary, kdy snad již od příš sezóny
budou pravidelně vysílat akce ze svých domovských center.
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Co bychom chtěli udělat
Pro příš sezónu jedná SK m.j. o úpravách a doplnění předpisů, řádů a systémů soutěží. Jedná se například o:









možných úpravách kvaliﬁkačních kritériích pro MČR žen na základě nových zkušenos a poznatků
další možnou úpravou čl. 19 SŘ s následnou platnos od 1.9.2021
jakým způsobem oživit upadající počet startujících na turnajích žen
úpravu hracích plánů a pavouků s ohledem na počet účastníků turnajů k jejich větší spokojenos
(nevhodné počty např. 17 nebo 33 účastníků, zdlouhavý průběh při systému tabulek s lichým počtem
hráčů, ...)
změnou systému konání turnajů dospělých nejvyšších kategorií A
změnou hracích systémů či kalendářů extraligových soutěží
...

Disciplinární řízení a rozhodování SK
Počet jednotlivých řízení vedených SK se i nadále výrazně snižuje, což je kladným výsledkem úpravy nejen
předpisů, ale i rozhodčími atd. SK se v průběhu sezóny zabývala cca 50 řízeními, podněty a připomínkami. Letos
nebylo vůbec poprvé vedeno ani jedno disciplinární řízení se členy ČASQ, což svědčí o opravdu vylepšující se
atmosféře ve squashi a také o dodržování stávajících předpisů. Nicméně to neznamená, že je vše „růžové“ a že
k porušování pravidel nikde nedochází. Opětovně se podařilo snížit i počet podnětů a připomínek, které nebyly
věcné a týkaly se spíše osobních an pa í jednotlivých členů ČASQ. Díky striktnímu dodržování předpisů ze
strany SK (termíny uzávěrek turnajů, zveřejňování propozic, a dalších časových povinnos ), skoro vymizely
žádos o jakékoliv výjimky a nestandardní rozhodnu .
I v letošní sezóně se SK a rozhodčí zaměřovali na chování účastníků jednotlivých soutěží. I pro příš sezóny
budeme v tomto trendu jednoznačně pokračovat a budeme vyžadovat důsledné plnění jak předpisů, tak i
kodexů chování. Jednoznačně budeme přísně trestat nevhodné chování na akcích ČASQ a to jak na kurtě, tak i
mimo něj. I nadále budeme trestat případná provinění pořadatelů akcí a ligových družstev při neplnění jejich
povinnos . Tato opatření se sice u potrestaných setkávají se značnou nevolí, ale u těch účastníků soutěží, kteří
předpisy a pravidla dodržují, jsou v dr vé většině jednoznačně podporována a přijímána s kladným ohlasem.
Závěr
I letos lze konstatovat, že dlouhodobě průběžně upravované předpisy ČASQ související se soutěžemi výrazně
přispěly k jejich hladkému průběhu. Především upravený Soutěžní a klasiﬁkační řád ČASQ, ve kterém se za
období působení současného VV provedlo především seskupení jednotlivých oddílů do logicky ucelenějších
čás , odstranily se spousty nejednoznačných ustanovení, proběhlo doplnění zcela chybějících ustanovení
řešících určité situace, odstranění článků, které si vzájemně odporovaly, proběhly úpravy v souvislos s
vývojem squashe a soutěží ČASQ, sjednocení výkonnostních kategorií turnajů (A,B,C,D) pro všechny věkové
kategorie, výrazná úprava podmínek pro turnaje kategorie D s ohledem na navýšení členské základny ČASQ,
sjednocení názvosloví, přesunu ustanovení, která se každoročně mohou měnit, do samostatných příloh a
mnoho dalších změn. Úspěšně se podařilo změnit i systém sestavování národních žebříčků, stejně jako výrazně
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navýšit podporu pořadatelů turnajů a odměn pro hráče. Standardem na turnajích se stalo občerstvení a také
účast asociačních rozhodčích, díky zavedení disciplinární nuly došlo k podstatnému snížení počtu
(ne)omluvených hráčů z turnajů, resp. díky poplatkům ke snížení počtu ligových utkání v nekompletních
sestavách. Postupně se daří „rozjíždět“ další vylepšení webu, live streamy, webové stránky jednotlivých
významných akcí a spousta dalších vylepšení.
Co se nám daří jen opravdu pomalu, je přinu t jednotlivé členy ČASQ seznámit se s aktuálními předpisy ČASQ a
aby si je nastudovali a následně se jimi řídili. Velká většina členů se raději opakovaně obrací na členy SK s
naprosto zbytečnými dotazy a telefonáty a to i v nočních či brzkých ranních hodinách, což již opravdu
nebudeme do budoucna akceptovat. Mnozí raději x krát zavolají, než aby si jednou přečetli příslušný předpis.
Všichni by si měli uvědomit, že členové SK vykonávají svoji práci dobrovolně a prak cky zdarma ve svém
volném čase, což by měli všichni ostatní respektovat. Neznamená to však, že v případě opodstatněných dotazů
či připomínek nejsou a nebudou členům ČASQ k dispozici.
Samozřejmě jsme si neustále vědomi i skutečnos a případů, které nejsou vždy 100% a které se nám i přes
veškerou snahu nepodařilo či nedaří vždy vyřešit nebo pos hnout. Občas dochází i k chybám lidského faktoru,
čemuž se ovšem při takovém množství práce nedá vyhnout a je nutné mít pro tyto skutečnos pochopení.
Také bychom byli rádi za jakékoliv věcné podněty či připomínky k průběhu soutěží a k předpisům obecně,
abychom i nadále mohli pracovat na jejich zlepšování.
Závěrem bychom chtěli především poděkovat všem, kteří se na chodu soutěží, jejich pořádání a průběhu
podíleli, hlavně kolegům z SK a sekretariátu ČASQ. Stejně tak i hráčům samotným, jakož i jejich trenérům,
funkcionářům, rozhodčím či rodičům hráčů a doufáme, že současná situace s pandemií koronaviru se již
nebude v budoucnos opakovat a že všechny akce a soutěže nejen pod hlavičkou Českého squashe budou
moci v budoucnu probíhat bez narušení a k obecné spokojenos .

6. Hospodaření
Oblast hospodaření má ve výkonném výboru na starost předseda Tomáš Cvikl. Objem rozpočtu ČASQ v roce
2019 byl díky rostoucím dotacím ze strany státu a také díky tomu, že ČASQ pořádala Mistrovství Evropy juniorů
opro předchozímu roku výrazně navýšen (o cca 1 mil. Kč) a čerpání rozpočtu skončilo přebytkem ve výši 1,4
mil. Kč. Výsledkem hospodaření za rok 2019 byl účetní zisk ve výši 2 115 s. Kč. Podrobnější informace o
hospodaření jsou obsahem samostatné Zprávy o hospodaření ČASQ.

7. Arbitrážní komise
Arbitrážní komise pracovala v uplynulém období ve složení:
Mgr. Jiří Vágner – předseda AK
Mgr. Jakub Zahradník – člen AK
JUDr. Kamil Staněk, LL.M. - člen AK
V uplynulé sezóně Arbitrážní komise neřešila žádný případ, což svědčí o kvalitě práce SK a jejich rozhodnu .
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8. Závěr
Dlouhodobým cílem VV ČASQ zůstává rozvoj ČASQ ve všech oblastech její činnos . V roce 2019 se nám
podařilo zajis t z inves ční dotace MŠMT výrazné rozšíření majetku, se kterým Český squash disponuje. Za
zmínku stojí zejména pořízení 3 interak vních squashových kurtů (Praha, Brno, Ostrava), které považujeme za
výborný nástroj k rozšíření popularity squashe a přilákání zejména mladších squashistů. Díky úspěšnému
hospodaření roku 2019 jsme si vytvořili rezervu, která umožní realizovat i plánované inves ční dotace v roce
2020, které objem majetku ještě dále rozšíří (skleněný kurt, auta, ...). Dlouhodobé cíle v oblas podpory
nejlepších hráčů (dospělých i juniorů) zůstávají i nadále obdobné, byť i zde hledáme cesty, jak podporu ještě
zefek vnit. Totéž pla pro podporu trenérů mládeže. Dlouhodobým cílem zůstává i získání strategického
marke ngového partnera, jehož prostředky by umožnily větší podporu rozvojových programů Českého
squashe (např. Squash do škol).

Dne 28.5.2020

Zpracoval: VV ČASQ
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