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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.
Normálně bychom na tomto místě hodno li uplynulé období a psali o tom, co se povedlo nebo nepovedlo.
Bohužel toto období bylo vše, jen ne normální. Celé uplynulé období bylo bezprecedentně zasažené
celosvětovou pandemií nemoci Covid-19 a s ní spojenými omezeními, které zasáhly nejen squash nebo
sportovní prostředí, ale životy nás všech.
Minulá valná hromada v červnu 2020 již probíhala v době, kdy nebylo možné hrát soutěže. Na návrh Soutěžní
komise Výkonný výbor rozhodl o tom, že sezóna 2019/2020 bude mimořádně prodloužena do konce září, s m,
že pokud to bude možné, neodehrané nebo nedohrané soutěže budou dohrány v září 2020. To se naštěs díky
dobře se vyvíjející situaci přes léto nakonec podařilo. V září byly dohrány všechny ligové soutěže družstev
včetně extraligy a jejího play oﬀ, bylo odehráno MČR juniorských družstev, MČR U23 a také MČR čtyřher.
Od října byla naplánována a také začala „běžná“ sezóna 2020/2021. Bohužel po odehrání 2 víkendů a 7 turnajů
rychle také skončila. Od té doby jsme v podstatě neustále čekali na další vývoj epidemické situace a s ní
spojených opatření. Soutěžní komise připravovala (a následně nikdy nepoužila) řadu předpisů, které
upravovaly soutěže a jejich podobu po obnovení činnos , pokud by to situace umožnila. Situace se jak všichni
dobře víme začala zlepšovat až v poslední době a proto je obnovení činnos možné až v těchto dnech v červnu
2021. Nezbývá doufat, že podobnou sezónu již nikdy nezažijeme a že situace se díky očkování výrazně zlepší a
na podzim nepřijdou další vlny epidemie.
Stejně jako u nás se vyvíjela i situace ohledně významných mezinárodních akcí typu MS nebo ME. Všechny tyto
akce byly zrušeny jak pro dospělé, tak i pro juniory a to jak v roce 2020, kdy byla snaha na jaře neodehrané
akce odehrát na podzim, tak i v roce 2021. Díky tomu se nekonalo ani ME žen a mužů, jehož pořadatelem jsme
měli v srpnu 2020 být v Praze. Turnaj byl přeložen na rok 2021 a letos následně deﬁni vně zrušen. Za m to
vypadá, že první významnou akcí by na konci roku 2021 mohlo být MS mužských družstev, které bylo
přeloženo z Nového Zélandu do Malajsie.
Asi na půl roku se zastavil i profesionální okruh PSA. Prvním turnajem byl po pauze turnaj v Praze, který
pořádal Greg Gaul er. Díky jemu (pořádal v Praze a v Polsku ještě i dva další turnaje) a také námi pořádaných
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tří turnajů (2 jen pro muže a 1 pro muže i ženy) PSA, mohli alespoň naši nejlepší muži občas soutěžit. Většina
toho využila a výrazně si vylepšila svá dosavadní žebříčková maxima.
Během sezóny jsme se snažili v rámci možnos podporovat i nadále přípravu nejlepších hráčů, kteří se mohli
jako jediní připravovat, protože jsou profesionálové. Systém, který je normálně založen na jejich výsledcích a
žebříčkových umístěních, byl upraven a po většinu sezóny dostávali plošně stejnou částku. Nadále byli
podporováni i trenéři mládeže, kteří stejně jako hráči najednou zůstali bez možnos obživy. Výkonnostní
podpora přípravy mládeže byla po většinu sezóny zastavena, protože junioři se bohužel na kurtech připravovat
nemohli. Až v měsíci květnu byl umožněn návrat na kurty a vrací se tedy i výkonnostní podpora nejlepších
juniorů.
Velkým úspěchem uplynulého období bylo zajištění další inves ční dotace z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT), díky které Český squash pořídil majetek a vybavení v hodnotě přesahující 10 mil. Kč. Byl
pořízen skleněný kurt, 3 vícemístná auta, 2 nahrávací stroje, 3 vyplétací stroje, wa bike, sada reakčních světel
a příslušenství k loni zakoupeným dvěma dalším sadám, rotoped, konstrukce pro TRX, sauna a dva výrobníky
ledu a 2 video komplety pro záznam a stream videa. Celkový objem majetku, kterým Český squash disponuje,
se tak díky tomu opět výrazně navýšil. Většina položek pořízeného majetku je na základě výpůjček umístěna v
klubech, které ho mohou využívat pro svou činnost.
Valná hromada ČASQ v roce 2019 uložila VV ČASQ, aby učinil kroky vedoucí k zastavení exekučního řízeni pro
Štěpánovi Marko. VV tento úkol splnil.
Více podrobnos o jednotlivých oblastech naší činnos najdete v dalších částech zprávy.

2. Marke ng a komunikace
Uplynulé období bylo tak jako v jiných oblastech zásadním způsobem ovlivněno koronavirovou krizí a z ní
vyplývajícími omezeními našeho sportu, kdy se prak cky od března 2020 zastavila veškerá činnost s výjimkou
krátkého letního období. Nicméně i za této situace všechny základní komunikační nástroje fungovaly
standardně a profesionálně a informovanost o českém squashi byla v uplynulém období minimálně stejná jako
v minulos i když skladba informací byla jiná a ne vždy pozi vní.
Web a newsle er
Hlavním komunikačním nástrojem je i nadále oﬁciální web ČASQ, který je funkční a plně podporuje provozní
servis pro squashovou komunitu. I přes nepříznivé okolnos byl jeho obsah neustále aktuální, za což patří dík
všem, kteří se o to zasloužili.
Po obnovení plnohodnotného fungování squashového dění bude opět aktuální úkol obnovit a následně zvýšit
frekvenci zasílání newsle eru, který shrnuje informace nejen z webu a je zasílán na kompletní databázi členů
ČASQ.
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Spolupráce s médii
Spolupráce s médii byla v tomto roce pochopitelně omezená, ovšem i přes to se podařilo v roce 2020 dostat do
médií ve spolupráci s Jiřím Uhlířem téměř 200 článků a reportáží na téma squash. Mnohokrát jsme reagovali
na různá témata týkající se omezení sportu a nemožnos sportování mládeže. Zde patří dík za vstřícnost těch
oddílů, které se do této komunikace ak vně zapojily. V neposlední řadě se podařilo dobře komunikačně pokrýt
i turnaje PSA, které se v době koronavirové krize podařilo uspořádat v Praze.
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.
Partnerství a sponzoring
Jak se dalo očekávat, ani v letošním roce se nepodařilo na úrovni svazu získat podstatnější ﬁnanční prostředky
mimo běžný rozpočet. Existující dohody a smlouvy stále pokrývají spíše oblast materiálního vybavení.
I nadále bude 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 dopadům krize malá, nebo žádná. Navíc se dají očekávat problémy a omezování i v oblas dotací
na jednotlivě sportovní akce, kdy se částečně mění pravidla a tlak na tuto oblast rozpočtu krajů a měst je velký.

3. Reprezentace a mládež
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, Petr Steiner a Luboš Walter.
Realizační týmy jsou rozděleny na realizační tým pro dospělé a dále pro ženy a muže, realizační tým juniorů a
dále pro starší juniory do 15, 17 a 19 let a pro mladší juniory do 11 a do 13 let.
Dospělí
Reprezentační tým mužů má v gesci trenér David Tománek. Vzhledem celosvětové pandemii byly zrušeny
všechny akce, kterých se měl náš reprezentační tým účastnit. Díky činnos ČASQ měli naši reprezentan
možnost odehrát 6 turnajů PSA, což byla za dané situace výborná příležitost k zápasové praxi a mo vaci k
přípravě. Mladším hráčům, členům širšího reprezentačního výběru, tyto turnaje pomohly k výraznému
vylepšení pozic v žebříčku PSA, což jim v budoucnu zajis možnost dostat se na další PSA turnaje. S hráči
probíhala průběžná elektronická a telefonická komunikace. Systém podpory hráčů byl zachován jako v
minulém roce.
U reprezentace žen došlo ke změně na pozici trenéra. Jan Roll na tuto funkci z rodinných důvodů rezignoval.
Ženskou reprezentaci přebrali Jan Mu na a Jan Břeň. Z reprezentantek se pravidelněji, jako jediná, účastnila
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turnajů Anna Serme, která využila toho, že žije ve Francii a mohla se tak účastnit turnajů, které se konaly ve
Francii a také se jí podařilo nominovat na dva turnaje nejvyšší kategorie World tour pla num. Jedinou akcí, na
které se představilo více našich hráček, byl WSF a PSA Satellite turnaj, který proběhl v květnu v Praze. Turnaje
se účastnilo 8 předních českých hráček a tul získala Olga Kolářová. Bylo vidět, že ženy i přes nelehkou situaci
pracují na své fyzické kondici a zápasy měly velmi dobrou úroveň.
Junioři
Letošní sezónu poznamenala, tak jako vše ostatní, pandemie covidu 19. V letošní sezóně se nekonaly žádné
zahraniční a reprezentační juniorské akce. V červnu ještě proběhl kemp juniorské reprezentace za účas hráčů
z mužské reprezentace a toto byla také poslední reprezentační akce, při které se junioři potkali osobně. V době
lockdownu se uskutečnil skype se všemi kategoriemi juniorské reprezentace. Další zajímavou akcí, v té podivné
době, byly online kondiční tréninky s Derekem Ryaenem z Irska, které mělo pod tul „Online Mistrovství Evropy
juniorů“, kterého se zúčastnilo 70 našich juniorů a celkově jsme skončili na druhém místě. Takže medaile
z juniorských akcí jsme získali i v době lockdownu :-).
U měsíční podpory juniorských hráčů se reagovalo na situaci a došlo k úpravě pravidel, které vyplývaly
z nemožnos odehrání turnajů a m pádem zpracování nového výpočtu podpory. Pokud to situace dovolovala,
podpora byla vyplácená dle schválených pravidel.
V polovině května došlo k návratům na kurty. Pokud to situace dovolí, tak by se mohly odehrát nejvýznamnější
akce, a to MRJ a MRJ družstev.
Pozi vní zprávou a příslibem do budoucna je, že během nucené přestávky se většina reprezentantů a hráčů
udržovala ve fyzické kondici a pracovali na svém 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.
Celá sezóna 2020/2021 byla bohužel ovlivněna vládním nařízením o uzavření vnitřních sportovišť. A tak bylo
více času na úpravu předpisů, metodických pokynů a doporučení.
Kurz 2. trenérské třídy ČASQ navzdory Covidu-19 proběhl
V uplynulé sezoně jsme zorganizovali kurz 2. trenérské třídy ČASQ. Ve z žených podmínkách daných uzávěrou
sportovišť proběhla teore cká část školení on-line a v krátkém období v zimě, po které byla squashcentra
otevřena, jsme s hli dokončit i intenzivní prak ckou část na kurtu. Někteří absolven ještě musí úspěšně splnit
podmínky obecné čas licence B, ale většina trenérů získala cer ﬁkát 2. trenérské třídy ČASQ, a díky tomu i
živnostenské oprávnění pro činnost trenéra squashe.
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Aktualizace Systému trenérských tříd
V roce 2020 jsme dokončili změnu Systému trenérských tříd, podle kterého vzděláváme naše trenéry a
přidělujeme trenérské licence. Původně čtyřstupňový systém byl nahrazen trojstupňovým, přičemž 3. třída
ČASQ je základní (nejnižší) trenérskou licencí a 1. třída nejvyšší. Výrazně byly zkráceny lhůty povinné odborné
praxe tak, aby mohli zájemci plynuleji pokračovat ve zvyšování své kvaliﬁkace. Novinkou je upřesnění
podmínek odborné praxe. Každý trenér nově musí během doby platnos své licence získat minimální počet
kreditů za ak vitu ve prospěch ČASQ, resp. za sebevzdělávání na doporučených školeních ČASQ. Nově se to
týká i nejvyšší 1. třídy. Smyslem této úpravy je, aby každý squashový trenér vykonával prospěšnou činnost pro
ČASQ, resp. pracoval na sebezdokonalování – registroval trendy a nové postupy v oboru a sám je zaváděl do
praxe, případně pomáhal ve školení svých kolegů.
Ponechali jsme uznávání mezinárodních licencí pro specializovanou část. Již v minulých letech se nám podařilo
zajis t akreditaci pro 2. trenérskou třídu ČASQ ve spolupráci s ČTA ČOV (licence B). Uvažujeme o akreditaci
kurzu licence A pro nejvyšší, tedy 1. trenérskou třídu. Tuto licenci lze za m získat pouze na vysokých školách
tělovýchovného zaměření ve spolupráci s ČASQ. Platnost předpisu je od 22.10.2020.
On-line kurz pro začínající trenéry WSC Founda on Coach
Novinkou v roce 2021 je on-line kurz Světové squashové federace (WSF) pod názvem World Squash
Founda on Coaching Award. WSF si vytyčila ambiciózní cíl: do každého squashového klubu po celém světě
získat alespoň dvě WSC Founda on Coach licence. Tento projekt podporujeme a doporučujeme ho
provozovatelům, zejména pak všem začínajícím trenérům. On-line kurz vede zkušený Jihoafričan Jesse
Engelbrecht. Kurz se obsahově zaměřuje především na squashový trénink dě . Přehledné a stručné teore cké
pasáže střídají perfektní ukázky, zásobníky cvičení, zkrátka vše, co se může začínajícím trenérům hodit.
Náročnost kurzu i cena cca 3000 Kč je přiměřená. Oslovili jsme organizátora projektu Michaela Khana o
možnost překladu do českého jazyka třeba ve spolupráci se Slovenskou squashovou asociací. Zvažujeme
částečné uznávání tohoto kurzu pro udělení 3. trenérské třídy ČASQ.
Vzdělávání rozhodčích
Vzdělávání rozhodčích nejen u nás, ale na celém světě se konečně dočkalo spuštění dlouho připravovaného
projektu World Squash Oﬃcia ng (www.worldsquashoﬃcia ng.com). Jedná se o společný projekt WSF a PSA.
Jde o web nejen pro jednotné vzdělávání rozhodčích na všech úrovních na celém světě, i když to je hlavním
cílem projektu. Rozhodčí tam najdou teore cké on-line kurzy několika úrovní, spoustu vzdělávacích materiálů,
velké množství videí s komentovanými rozhodnu mi a řadu dalších věcí pro svůj rozvoj. Za m je spouštěna
první část projektu (úrovně 0, 1, 2 a 3 s m, že úrovně 4 a 5 budou postupně doplněny. Celý web je k dispozici
pouze v anglič ně, ale Komise rozhodčích ČASQ už dokončila kompletní překlad kurzů úrovní 0, 1 a 2 a nyní
jedná s WSO o vytvoření české verze.
Nová verze pravidel squashe
Světová squashová federace WSF na své valné hromadě 5. prosince 2020 schválila aktualizovanou verzi
pravidel squashe. Díky překladu Komise rozhodčích ČASQ byla v lednu 2021 hotová česká verze aktuálních
pravidel. V pravidlech došlo k jediné změně, když bylo nově upraveno pravidlo týkající se krvácení.
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Projekt Lokálních sportovních center mládeže – podpora trenérů mládeže v ČASQ
V sezoně 2020/2021 pokračoval šestým rokem úspěšný projekt podpory trenérů mládeže - LSCM. Finančně i
jinak podporovaní trenéři poc vě plní projektové úkoly, účastní se povinných i dobrovolných školení a svou
ak vitou ve svých klubech statečně pomáhají nabírat a připravovat mladé squashové naděje. Bohužel sezona
proběhla v podstatě bez soutěží, což také komplikuje výběr podporovaných trenérů na příš rok. Proběhla
celkem čtyři školení LSCM v režimu on-line, na kterých vystoupili odborníci např.: sportovní psycholog Mgr.
Petráš a nový kondiční trenér české reprezentace Ondřej Uherka. Mezi zajímavé projektové úkoly patřily např.
„Meziklubová regionální spolupráce“ v podání Luboše Waltera, přednáška Romana Švece s názvem „Mladí
hráči a PSA“, nebo „Výhody a úskalí ́ účas juniorů na zahraničních turnajích“ v podání reprezentačních trenérů
Jana Mu ny a Jana Břeně a mnoho dalších. Registrujeme v poslední době zvýšený zájem o tato školení.
Nedávných školení se účastnilo 20 – 25 lidí, což je podstatné navýšení opro době před koronakrizí a lze to
hodno t pouze pozi vně.
Implementace trenérské databáze a dalších vzdělávacích projektů na asociační stránky se bohužel zadrhla
Přestože obsahově je databáze trenérů a vzdělávací sekce v podstatě připravena, za m se programátorovi a
správci aplikace a webu ČASQ implementace z důvodů časové vy ženos nepodařila.
Projekt Squash Regiony
Členové Metodické komise dokončili přípravu projektu podpory regionálních klubů, které obnovují či začínají
svou činnost, především práci s mládeží. Jde o ﬁnanční i jinou podporu pě vybraným zástupcům klubů ze
„squashově slabších“ regionů. Na projekt VV ČASQ vyčlenil 180 000 Kč ročně. Podmínky a popis projektu jsou
ke stažení na webových stránkách ČASQ a byly rozeslány všem klubům.
Zahájení činnos kondiční sekce
Od září 2020 zahájil svoji činnost ve funkci kondičního specialisty ČASQ Ondřej Uherka. Jako první obsadil jeden
z postů (kondice, psychologie, technicko-tak cké dovednos , analýza), které by měly do budoucna tvořit
kostru sportovního úseku Českého squashe. Jeho hlavním úkolem je vzdělávat v oblas kondice naše trenéry,
připravovat metodické materiály, školit, konzultovat, sledovat nové trendy v jeho oblas působení. Neméně
důležitá činnost je jakási supervize nad děním v oblas kondice a jí přidružených oborech v našem hnu .
Materiály určené pro vzdělávání budu umístěny na webu ČASQ. Do budoucna je v plánu připravit kurz kondiční
specialista pro squash.
Magazín COACH
Pokračuje spolupráce s magazínem 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. Díky nadstandardním vztahům s vydavatelem jsme měli možnost využít reklamní
prostor v magazínu nad rámec dohodnutého plnění.
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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.).
Letošní soutěžní sezóna, stejně jako ta loňská, byla a je velice poznamenána celosvětovou pandemií Covid-19.
Opět bylo, prak cky po jejím zahájení, nutné ke dni 14.10.2020 přerušit konání veškerých soutěží ČASQ a toto
přerušení trvá do dnešního dne. VV ČASQ společně s SK následně několikrát řešily aktuální situaci, připravovaly
různé možné scénáře a pravidla pro případné rozehrání a dohrávání soutěží atd., avšak vše zbytečně.
Na tomto místě je potřeba rozhodně konstatovat, že jednání vlády ČR a příslušných zodpovědných ins tucí,
které vydávaly různá nařízení, rozhodnu , zákazy a jiné, byla mnohdy zcela zmatečná, absolutně bez jakékoliv
koncepce a odborné způsobilos . Jednotlivá omezení si mnohdy vzájemně odporovala, či se popírala. Ani
nejvyšší sportovní organizace zastřešující sportovní prostředí (NSA, ČUS, ČOV) mnohdy netušily, co se vlastně
smí a co ne. Od toho se odvíjela i nálada ve sportovním prostředí (samozřejmě nejen v něm).
Paradoxem je, že nejvíce akcí bylo odehráno v září, které však bylo mimořádně zařazeno do sezóny 2019/2020.
ČASQ byla jednou z mála sportovních organizací, které se podařilo dohrát jak ligové soutěže, tak i všechna
mistrovství ve všech kategoriích sezóny 2019/2020.
Jak již bylo konstatováno výše, byla sezóna 2020/2021 přerušená a bylo z ní proza m odehráno pouze 7
turnajů (JA, MA, ZA, MB a 3xMC). S ohledem na tyto skutečnos bylo VV a SK ČASQ m.j. opětovně rozhodnuto
o zmrazení národních žebříčku až do odvolání.
V současné době, s ohledem na průběžné rozvolňování omezujících opatření, se intenzivně pracuje na
pravidlech, za kterých se budou moci znovu začít hrát soutěže. Ty by měly být (snad) zahájeny 12.6.2021.
Sezóna bude letos výjimečně pokračovat i o prázdninových měsících a také se stejně jako loni mimořádně
prodlouží až do podzimních měsíců. Naší prioritou je opětovně kromě obnovení turnajů zejména odehrání
nejvýznamnějších turnajů a akcí, které se nemohly odehrát doposud. Mistrovství ČR žen, mužů a masters,
mistrovství ČR juniorů, extraliga družstev a mistrovství ČR juniorských družstev. Nižší ligové soutěže (1., 2. a 3
liga) sezóny 2020/2021 se nebudou nijak dohrávat a tyto ligové soutěže se budou znovu hrát až standardně v
sezóně 2021/2022.
Důležitým rozhodnu m týkajícím se soutěží také je, že VV rozhodl o tom, že registrační poplatky, které byly
kluby zaplacené za sezónu 2020/2021 budou v plné výši klubům vráceny a to formou podpory jejich činnos .
Webová aplikace
I v letošní sezóně se neustále pracuje 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. Také bylo zapracováno několik aplikací usnadňujících práci především
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sekretariátu ČASQ. Byly rozšířeny sekce rozhodčích a trenérů. Nejnověji se připravuje sekce „Archiv výsledků“,
ve které by měly být uvedeny výsledky veškerých významných akcí od doby založení ČASQ. Hlavním orgánem,
který se na vývoji této aplikace podílí a to připomínkováním, podněty, kontrolou funkčnos atd. je sekretariát
ČASQ ve spolupráci s SK. Již plně funkční je úprava systému pro registrace jednotlivců i družstev.
Pořadatelství akcí ČASQ
V letošní sezóně jsme se po dlouhé době nemuseli potýkat se zajišťováním pořadatelů na nejvýznamnější
domácí akce, které byly přiděleny pořadatelům na delší časové období. Nicméně, jak se nakonec ukázalo,
proza m se jejich pořádání odložilo….
Soutěže jednotlivců a družstev
S ohledem na skutečnost, že se doposud prak cky nic neodehrálo, není ani co hodno t.
Rozhodčí a kurzy
Tato oblast je v současnos již velice dobře zabezpečena a i přes značná omezení se v ní letos 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 seznam rozhodčích. Bez problémů se daří kompletně rozhodčími pokrývat obě dvě extraligy, play oﬀ
a baráže. Zápasů turnajů mužů, žen a juniorů kat. A se většinou účastní dva rozhodčí a ostatních turnajů pak
jeden.
Soutěže v médiích
Neustálou snahou ČASQ je i nadále propagace squashe a ČASQ na poli prezentace v médiích, webech,
facebooku a pod. Výborně funguje sekce novinek na asociačním webu a facebooku. I přes složitou dobu se i
díky těmto skutečnostem squash objevoval v televizních zpravodajstvích, byl prezentován v štěných i
internetových médiích a na mnoha jiných místech, čímž byla zajištěna pres ž jednotlivých akcí. 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) zajišťují tuto
oblast napevno nainstalovanými hardwary, kdy snad již budou pravidelně vysílat akce ze svých domovských
center.
Co bychom chtěli udělat
Tato oblast zůstává pro příš sezónu prak cky beze změn. SK ČASQ jedná m.j. o úpravách a doplnění předpisů,
řádů a systémech soutěží. Jedná se například o:



možných úpravách kvaliﬁkačních kritériích pro MČR žen na základě nových zkušenos a poznatků
jakým způsobem oživit upadající počet startujících na turnajích žen
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úpravu hracích plánů a pavouků s ohledem na počet účastníků turnajů k jejich větší spokojenost
(nevhodné počty např. 17 či 33 účastníků, zdlouhavý průběh při systému tabulek s lichým počtem
hráčů, ...)
změnou hracích systémů či kalendářů extraligových soutěží
…

Disciplinární řízení a rozhodování SK
S ohledem na přerušení soutěží SK neřešila žádné disciplinární řízení.
Závěr
Závěrem bych chtěl především poděkovat všem, kteří se i v této složité době 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 také ještě jedno přání na závěr. Doufám, že se současná situace s pandemií koronaviru již nebude opakovat a
že se svět již vrá do „normálu“ a nejen sport, ale i veškerý život již nebude nadále touto situací omezován.

6. Hospodaření
Oblast hospodaření má ve výkonném výboru na starost předseda Tomáš Cvikl. Objem rozpočtu ČASQ v roce
2020 byl díky započítání inves čních dotací z MŠMT rekordní v historii Českého squashe. I vzhledem k úsporám
souvisejícím s m, že se nekonaly žádné významné mezinárodní akce a po většinu sezóny ani domácí akce, byl
výsledkem hospodaření za rok 2012 účetní zisk ve výši 1 416 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 .
Funkční období členů AK po této sezóně končí a na valné hromadě 2021 proběhne volba nových členů.

8. Závěr
Dlouhodobým cílem VV ČASQ zůstává i nadále rozvoj ČASQ ve všech oblastech její činnos . Díky úspěšnému
hospodaření předchozích let jsme si vytvořili rezervu, která umožní realizovat i plánované inves ční dotace v
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dalších letech, jako se to podařilo letos. Hlavním cílem nadcházejících měsíců bude opět obnovit běžnou
squashovou činnost v klubech. Je nám jasné, že téměř roční přestávka se zde musí projevit. Budeme se snažit
kluby podporovat v jejich činnos , aby se jim podařilo vrá t ke squashi ty, kteří se mu již věnovali a pokud
možno i přivést nové.

Dne 2.6.2021
Zpracoval: VV ČASQ
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