
 

Průkaz trenéra a trenérské kvalifikace  

Cílem tohoto dokumentu je charakterizovat průkaz trenéra, definovat jednotlivé trenérské 
kvalifikace v běhu na lyžích a jejich odlišnosti.  
 
 

PRŮKAZ TRENÉRA 

K získání průkazu trenéra je nezbytné: 
• získat kvalifikaci „Trenér III. třídy“ jedním z těchto postupů: 

a) absolvovat školení pro získání kvalifikace „trenér III. třídy“ 
b) nebo úspěšným ukončením studia SG s maturitní zkouškou z předmětu 

TSP (teorie sportovní přípravy) 
• současně být členem Svazu lyžařů ČR za ÚBD (úsek běžeckých disciplín) 

 
Průkaz trenéra je dokladem dotyčného trenéra, který informuje:  

- o nejvyšší dosažené kvalifikaci trenéra 
- o naplňování povinností trenéra (vyplývají z Kvalifikačního řádku SLČR, článek 2) 

 
Platný průkaz trenéra je vedle požadované kvalifikace nezbytnou podmínkou pro vykonávání 
činnosti trenéra běhu na lyžích. Trenérský průkaz má platnost 5 let (dle Kvalifikačního řádu 
SLČR) a bude obnoven těm trenérům, kteří v průběhu platnosti trenérského průkazu splní 
podmínky pro prodloužení jeho platnosti.  
 

Poplatek za vystavení průkazu trenéra SLČR 
ÚBD SLČR se vzdává poplatku za vystavení průkazu trenéra SLČR definovaného 
Kvalifikačním řádem pro trenéry SLČR v článku 8. Vystavení průkazu trenéra běhu na lyžích 
je tak bezplatné.      
 

  



 

TRENÉRSKÉ KVALIFIKACE V BĚHU NA LYŽÍCH 

KVALIFIKACE „TRENÉR III. TŘÍDY“ (C LICENCE) 
Předpokládá se, že trenérskou kvalifikaci III. třídy bude vlastnit: 

• trenér, který v klubu vede, plánuje a vyhodnocuje sportovní přípravu především 
žactva 

• trenér, který se v klubu věnuje práci s mládeží a není pomocným trenérem  
 
Podmínky účasti na školení pro získání kvalifikace trenér III. třídy: 

• školení se může zúčastnit každý občan starší 18 let 
• výhodou je minimálně roční zkušenost s prací v klubu jako pomocný oddílový trenér 

 
 
KVALIFIKACE „TRENÉR II. TŘÍDY“ (B LICENCE) 
Předpokládá se, že trenérskou kvalifikaci II. třídy bude vlastnit: 

• vedoucí trenér SPS 

• asistenti trenérů vrcholových sportovců (definice vrcholového sportovce níže) 

• smluvní trenéři v SG a v SCM klubech (kteří nejsou vedoucími trenéry SCM nebo SG) 

• obecně všichni trenéři, kteří trénují sportovce zařazené do SCM (mimo vedoucích 
trenérů SCM a SG, u nichž předpokládáme kvalifikaci I. třídy) 

• podmínkou vykonávání trenérské činnosti ve výše uvedených pozicích je kromě 
trenérské kvalifikace II. třídy rovněž platný trenérský průkaz 

Definice vrcholového sportovce: dle Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a 

sportu č. 391/2013 Sb. je vrcholovým sportovcem osoba, která vykonává vrcholový sport 

na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako 

člen sportovního centra mládeže, rezortního sportovního centra nebo obdobného zařízení 

pro přípravu sportovců 

 
Podmínky účasti na školení pro získání kvalifikace trenér II. třídy: 

• školení trenérské kvalifikace II. třídy se může zúčastnit občan starší 19 let, který 
předloží doklad potvrzený klubem o trenérském působení v klubu po dobu minimálně 
1 roku 

• zájemce o trenérskou kvalifikaci II. třídy musí být držitel trenérské kvalifikace III. třídy 

• podmínkou pro uchazeče o kvalifikaci trenér běhu na lyžích II. třídy je maturita; 
v případě její absence je třeba absolvovat Obecnou část všeobecně vzdělávacího 
základu (náhrada vzdělání ukončeného maturitou) v rozsahu 50 hodin rozložených 

do dvou dvoudenních bloků (pátek a sobota) na UK FTVS Praha 
 
  



 

KVALIFIKACE „TRENÉR I. TŘÍDY“ (A LICENCE) 
Předpokládá se, že trenérskou kvalifikaci I. třídy bude vlastnit: 

• trenér věnující se práci s vrcholovými sportovci (definice vrcholového sportovce níže)  

• vedoucí trenér SCM 

• vedoucí trenér na SG 

• člen odborných trenérských komisí 

• podmínkou vykonávání trenérské činnosti ve výše uvedených pozicích je kromě 
trenérské kvalifikace I. třídy rovněž platný trenérský průkaz 

Definice vrcholového sportovce: dle Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a 

sportu č. 391/2013 Sb. je vrcholovým sportovcem osoba, která vykonává vrcholový sport 

na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako 

člen sportovního centra mládeže, rezortního sportovního centra nebo obdobného zařízení 

pro přípravu sportovců 

 
Podmínky účasti na školení pro získání kvalifikace trenér I. třídy: 

• školení trenérské kvalifikace I. třídy se může zúčastnit občan starší 24 let, který 
předloží doklad potvrzený klubem o trenérském působení v klubu po dobu minimálně 
3 let 

• zájemce o trenérskou kvalifikaci I. třídy musí být držitel trenérské kvalifikace II. třídy 
 
 


