
 
 

 

SBÍRKA PŘEDPISŮ 
ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Číslo předpisu 4/2011             Účinnost od 1. července 2011 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Směrnice ČAS 
 

ze dne 14. června 2011, 

 

o trenérech 
 

 

Předsednictvo Českého atletického svazu (dále jen 

„ČAS“) se usneslo na této směrnici ČAS: 

 

Čl. 1 

 

(1) Trenér je odborný tělovýchovný pedagog. 

(2) Trenérem může být jmenována jen fyzická 

osoba - jednotlivec činný v rámci ČAS ve smyslu 

článku IV Stanov ČAS. 

 

Čl. 2 

 

Trenér je oprávněn: 

a) zvyšovat si trenérskou kvalifikaci formou 

školení trenérů (dále jen „školení“) 

organizovaných podle této směrnice, 

b) účastnit se odborných seminářů (dále jen 

„seminář“), 

c) vést sportovní přípravu svěřenců, 

d) být odměňován podle možností složky, ve 

které působí. 

 

 

 

 

Čl. 3 

 

(1) Trenérem příslušné trenérské kvalifikace se 

stane ten, kdo splní podmínky pro její udělení 

podle této směrnice a zaplatí poplatek za 

jmenování a vystavení trenérského průkazu. 

(2) Jmenování trenéra do kvalifikační třídy je 

platné do 31. prosince roku, ve kterém uplynulo  

5 let od data zkoušky. 

(3) Trenérovi, který se do 31. prosince roku, ve 

kterém uplynulo 5 let od jmenování nebo 

prodloužení platnosti jmenování, zúčastní 

semináře, se platnost trenérské kvalifikace 

prodlužuje vždy do 31. prosince roku, ve kterém 

uplynulo 5 let od data konání semináře. 

(4) Seznam trenérů vede metodická komise ČAS. 

Seznamem trenérů je soupis trenérů, který 

obsahuje: 

a) jméno a příjmení, akademické tituly, 

b) kontaktní adresu, 

c) datum narození, 

d) kvalifikační třídu s uvedením, do kdy je platná. 
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(5) Ten, kdo školí, zajistí souhlas se 

shromažďováním a zpracováním údajů, jak jsou 

uvedeny v předchozím odstavci, v rámci školení  

a seminářů. Trenér uděluje souhlas ke 

shromažďování a zpracování těchto údajů orgány 

ČAS a krajských atletických svazů nebo 

Pražského atletického svazu (dále jen „KAS“), 

souhlas se vztahuje na zveřejnění těchto údajů  

v publikacích a na webových stránkách ČAS  

a KAS, a to po dobu platnosti jmenování. 

 

Čl. 4 

 

(1) Trenérem atletických přípravek bude 

jmenován ten, kdo absolvoval školení pro trenéry 

atletických přípravek (8 hodin), splnil zkušební 

požadavky a dovršil 16 let, nebo ten, kdo si podá 

žádost o jmenování na základě uznání studia. 

(2) Trenér atletických přípravek mladší 18 let 

působí jako pomocník trenéra. 

 

Čl. 5 

 

Trenérem žactva bude jmenován ten, kdo 

absolvoval školení pro trenéry žactva (20 hodin), 

splnil zkušební požadavky a dovršil 18 let, nebo 

ten, kdo si podá žádost o jmenování na základě 

uznání studia. 

 

Čl. 6 

 

Trenérem 3. třídy bude jmenován ten, kdo 

absolvoval školení trenérů 3. třídy (56 hodin), 

splnil zkušební požadavky a dovršil 18 let, nebo 

ten, kdo si podá žádost o jmenování na základě 

uznání studia. 

 

Čl. 7 

 

Trenérem 2. třídy bude jmenován ten, kdo 

absolvoval školení trenérů 2. třídy (150 hodin), 

splnil zkušební požadavky, dovršil 20 let a jako 

trenér 3. třídy působil alespoň 2 roky, nebo ten, 

kdo si podá žádost o jmenování na základě uznání 

studia. 

 

Čl. 8 

 

Trenérem 1. třídy bude jmenován ten, kdo 

absolvoval trenérskou školu, dovršil 22 let a jako 

trenér 2. třídy působil alespoň 2 roky, nebo ten, 

kdo si podá žádost o jmenování na základě uznání 

studia. 

 

 

 

 

Čl. 9 

 

(1) Školení trenérů atletických přípravek a trenérů 

žactva organizuje atletický oddíl nebo klub - člen 

ČAS, KAS, sportovní gymnázium, vyšší odborná 

škola nebo vysoká škola, které mají akreditaci na 

vzdělávání tělovýchovných pedagogů. 

(2) Školení trenérů 3. třídy organizuje metodická 

komise ČAS, sportovní gymnázium, vyšší 

odborná škola nebo vysoká škola, které mají 

akreditaci na vzdělávání tělovýchovných 

pedagogů. 

(3) Školení trenérů 2. třídy organizuje metodická 

komise ČAS ve spolupráci s vysokou školou, 

která má akreditaci na vzdělávání trenérů 

specialistů. 

(4) Trenérskou školu organizuje vysoká škola, 

která má akreditaci na vzdělávání trenérů 

specialistů, ve spolupráci s metodickou komisí 

ČAS. 

(5) Organizátoři školení trenérů atletických 

přípravek, trenérů žactva a trenérů 3. třídy 

dokládají lektorské zajištění a dodržení časového 

a tématického obsahu školení metodické komisi 

ČAS. 

 

Čl. 10 

 

Metodická komise ČAS: 

a) uděluje příslušnou trenérskou kvalifikaci na 

základě doložené žádosti trenéra o její udělení  

a při splnění všech podmínek, 

b) sestavuje seznam vysokých škol, jejichž 

absolventi mohou žádat o jmenování trenérem 

příslušné trenérské kvalifikace na základě uznání 

studia, 

c) organizuje školení trenérů, povoluje semináře 

a pověřuje pořadatele školení a seminářů, 

d) jmenuje lektory pro školení a semináře, 

e) vydá pro školení trenérů prováděcí pokyny, ve 

kterých stanoví vstupní podmínky pro přijetí, 

obsah, zkušební požadavky, studijní literaturu  

a organizaci školení, 

f) stanoví rozsah a obsah seminářů. 

 

Čl. 11 

 

(1) Trenérům 4. třídy, kteří absolvovali  

v přechodném období (od 30. září 2009  

do 30. června 2011 v rámci projektu Atletika pro 

děti) školení pro trenéry atletických přípravek  

v rozsahu 8 hodin, bude při prodlužování 

trenérské kvalifikace udělena trenérská 

kvalifikace trenér atletických přípravek. 
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(2) Ostatním trenérům 4. třídy bude při 

prodlužování trenérské kvalifikace udělena 

trenérská kvalifikace trenér žactva. 

 

Čl. 12 

 

Směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích  

a odměnách v ČAS, ze dne 10. prosince 2009 se 

mění takto: 

 

1. V článku 2 odstavec (1) zní: 

(1) Poplatek za jmenování do kvalifikace trenéra 

atletických přípravek, trenéra žactva a trenéra  

3. třídy činí 100 Kč. 

 

 

 

 

 

2. V článku 4 odstavec (1) zní: 

(1) Účastníci školení trenérů atletických 

přípravek hradí poplatek 500 Kč a účastníci 

školení trenérů žactva hradí poplatek 1000 Kč. 

 

3. V článku 13 odstavci (1) písmeno a) zní: 

a) za školení trenérů atletických přípravek  

500 Kč a za školení trenérů žactva 1000 Kč, 

 

Čl. 13 

 

(1) Zrušují se: 

a) předpis ČAS č. 10/2004 - Směrnice ČAS  

o trenérech ze dne 7. prosince 2004, 

b) čl. 7 předpisu ČAS č. 3/2008 - Směrnice ČAS  

o ochraně osobních údajů ze dne 13. května 2008. 

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne  

1. července 2011. 

 

PaedDr. Libor Varhaník, v. r. 

předseda ČAS 


