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Trenérsko-metodická komise ČSPS (dále jen TMK) 
 

zápis osobního jednání TMK: č.02/2020 ze dne: 30. 1. 2020, 8.30 – 12.00 Pardubice   
přítomní:  Roman Havrlant, Vlastimír Perna, Marek Polach, Tomáš Břeň, Jan Srb 
omluven:  Tom Froněk, Dušan Viktorjeník, Petr Thiel, Štěpán Matek, Libor Kohut 
 
zkrácené informace z předchozích jednání: 
23.9.2019 
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 
 
7.11.2019 
02/19 1.1. Vize Metodiky ČSPS 
02/19 2.1. Fungování Trenérsko-metodické skupiny (dále jen TMS) - metodický řád (přidělení oblastí metodiky) 
02/19 3.1. Semináře ČSPS leden 2020: představení vývoje metodiky, představení T. Froňka 
02/19 4.1. Kvalifikační řád: návrh novelizace 
02/19 5.1. Elektronický kreditový systém (EKS) 
02/19 6.1. Nastavení komunikace TMS s VSP a VV ČSPS  
02/19 7.1. Elektronický tréninkový deník (ETD) 
02/19 8.1. Anketa – Plavec roku 
02/19 9.1. Projekt „Plavu čistě“ 
02/19 10.1. Debata TMS k podnětům trenérů 
02/19 11.1. Návrhy TMS ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 
02/19 12.1. Krajské svazy ČSPS 
 
7.1.2020 
01/20 1.1. Vize Metodiky ČSPS 
01/20 2.1. Semináře ČSPS leden 2020: představení vývoje metodiky, představení T. Froňka 
01/20 3.1. Výzva vedoucího TMK k doplnění členů TMK  
01/20 4.1. Elektronický kreditový systém (EKS) 
01/20 5.1. Elektronický tréninkový deník (ETD) 
01/20 6.1. Anketa – Plavec roku 2019 
01/20 7.1. Návrhy TMK ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 
01/20 8.1. Krajské svazy ČSPS 
 
 
projednávané body z jednání 30.1.2020: 
02/20 1.1. Doplnění členů TMK (projednání bodu 01/20 3.1.) 
 Havrlant informoval přítomné o rozhodnutí stávajících členů TMK o doplnění členů z oblasti Čech o jména  
                J. Srb, P. Thiel, Š. Matek. (G. Minaříková doplněna nebyla.) 

 
02/20 2.1. Finacování činnosti (rozpočet) TMK  
 TMK opakovaně projednala a aktualizovala rozpočet TMK ke schválení VV.  
 
02/20 3.1. Metodický řád 
 TMK opakovaně projednala a aktualizovala směrnici Metodický řád, který vymezuje činnost TMK ke schválení VV. 

 
02/20 4.1. Semináře ČSPS leden 2020: představení vývoje metodiky, představení T. Froňka 

Semináře k představení vize plavecké metodiky (Plzeň, Praha, Pardubice, Brno a Ostrava v termínu 8. – 
14.1.2020) proběhly dle plánu. Hlavní přednášející na seminářích Tom Froněk a Roman Havrlant debatovali 
s přítomnými trenéry zejména o těchto tématech: komunikační cesty mezi kluby, kraji a svazem, důležitost 
krajů v dalším rozvoji systému plavání; východiska a perspektivy DRoP, vzdělávání trenérů a kvalifikační řád, 
důležitost plánování a struktura soutěží, distribuce metodickým materiálů... 
Seminářů se celkem zúčastnilo 108 trenérů z celé republiky. 
Zpětnou vazbou na semináře byla odezva na rozeslaný dotazník (zaslalo 50 trenérů), 
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Všech 5 diskuzní seminářů proběhlo v příjemném konstruktivním duchu. Trenéři uvítali tuto formu komunikace,   
reagovali pozitivně na snahy vedení ČSPS řešit plaveckou problematiku skrze pověřené metodiky. Velká část 
uvedla jako největší negativum českého plavání uzavřenou komunikaci a podmínky bazénů. 
Z diskuze vzešla potřeba svolat předsedy krajů a koordinátory SCM, aby byli konfrontováni se skutečností, že je 
do budoucna potřeba více podchytit oblastní koordinaci metodiky a možnosti vzdělávání, komunikaci napříč 
kluby, snahy o využití krajských dotací a následně se vzájemně informovat o pozitivních zkušenost ve všech 
oblastech rozvoje. 
 15.1. byla svolána schůzka předsedů krajských svazů a koordinátorů SCM, kde byly sděleny rámcová 
témata k řešení a komunikaci. Schůzku vedl Havrlant a s důležitými informacemi přispěl Ryška.  

 

01/20 5.1. Vzdělávání 
Diskutovány dlouhodobé problémové záležitosti v oblasti vzdělávání. 
Čeká se na rozběhnutí elektronické evidence trenérů, od které se bude odvíjet další sjednocování požadavků na 
vzdělávání a forma předávání informací napříč celou ČR.  
Je potřeba zvyknout si na včasnou oznamovací povinnost a zveřejnění každé formy vzdělávání. 
V tuto chvíli bez elektronického systému zatím běží v režimu zasílání na tms@czechswimming.cz, nebo na  
dusan.viktorjenik@czechswimming.cz nebo roman.havrlant@czechswimming.cz. 
Pro zaznamenání kreditů je nutné si uchovávat certifikáty, které na vyžádání a při splnění všech podmínek vydá 
ČSPS (konkrétně T. Břeň). 
[info: Od r. 2017 proběhlolo 11 školení trenérů 3.třídy a pouze 1 školení trenérů 2. třídy (FTK).] 

 

01/20 6.1. Elektronický tréninkový deník (ETD) 
19. ledna 2020 proběhlo v rámci Česko-slovenského semináře v Brně první „veřejné“ představení platformy 
ETD Yarmill pro širší okruh trenérů. Semináře se nakonec zúčastnilo 23 českých a 17 slovenských trenérů. 
Na seminář byl velmi kladný ohlas a odstartoval se příliv zájemců, kteří se zaregistrovali a začínají ETD 
vyplňovat. Další zájemci mohou požádat o registraci u administrátorů: petr.vodak@czechswimming.cz, 
roman.havrlant@czechswimming.cz, vlastimir.perna@czechswimming.cz, petr.adamec@czechswimming.cz 
TMK dále podporuje zavedení jednotné platformy elektronického tréninkového deníku. 
ETD je průběžně zlepšován. Koordinací požadavků s Yarmillem byl zvolen P.Vodák. 
 

01/20 7.1. Návrhy TMK ke změnám ve struktuře RD a SCM po OH 2020 
TMK diskutovala připravený návrh struktury RD a SCM.  
Od schváleného návrhu koncepce RD a SCM se budou odvíjet kvalifikační kritéria do těchto výběrových 
družstev, které je nutné schválit do konce února 2020. 
 

01/20 8.1. Celostátní seminář ČSPS 2020 
Otevřena otázka přípravy celostátního semináře 12.9.2020 . První návrhy témat: Polák – problematika dopingu, 
Skalská – problematika výživy a sportovních prohlídek, (zkusit oslovit Mühlfeita – využití osobního 
potenciálu,...). 
Další návrhy ke struktuře a oblasti přednášek mohou TMK zasílat trenéři (kluby). 
 

příští zasedání TMK: bude upřesněno 


