
 

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 splní 
podmínky pořadatele kursu (poplatek, včasná přihláška atd.) a 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 
 
Organizace školení pro získání kvalifikace trenér I. třídy: 

• je realizováno výhradně formou dvouleté trenérské školy na UK FTVS (celkem 500 
hodin) 

• studium se otevírá podle počtu žadatelů, minimum je 8 studentů (na běh na lyžích) 
• studenti v průběhu roku plní zápočty a zkoušky 
• ukončení studia odevzdáním závěrečné práce a závěrečnými zkouškami 

 
Rozsah a náplň školení pro získání kvalifikace trenér I. třídy: 

• studuje se na Trenérské škole Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 
• trenérská kvalifikace I. třídy je nejvyšším trenérským vzděláním 
• studium je organizováno jako dvouleté kombinované studium 
• rozsah studia: 

o obsahuje 9 dvoudenních konzultací v každém školním roce 
o dále zahrnuje kursy specializace se zaměřením na praxi 
o celkem zahrnuje 500 hod. / 16 předmětů, z toho 220 hod. je specializace běh 

na lyžích 
• úspěšní absolventi získají osvědčení o studiu (diplom), který je opravňuje požádat o 

vystavení živnostenského listu v oblasti poskytování sportovních služeb (vázaná 
činnost) 



 

 
Odnětí a znovunabytí trenérského průkazu 

• trenérský průkaz může být trenérovi odebrán, jestliže se trenér: 
o dopustil zvlášť vážného disciplinárního provinění nebo se opakovaně dopustil 

disciplinárního provinění 
o dopustil napadení soupeře, trenéra nebo funkcionáře 
o úmyslně se dopouštěl jednání proti pravidlům, která narušila regulérnost 

závodů 
o dopustil se nesprávnosti při registračním, licenčním a oddílovou příslušnost 

měnícím řízení 
o porušil zákony, stanovy nebo předpisy ÚBD SLČR nebo SLČR a rozhodnutí 

jejich orgánů 
o porušil zákaz o používání dopingu 
o dopustil úmyslného trestného činu, za který byl odsouzen 

• znovunabytí trenérského průkazu je posuzováno na základě osobní žádosti žadatele: 
o žadatel splní podmínky stanovené Radou ÚBD a zaplatí poplatek 1.000 Kč 

 


