
 
 

SBÍRKA PŘEDPISŮ 
ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Číslo předpisu 2/2022                 Účinnost od 1. března 2022 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Směrnice ČAS 
 

ze dne 14. února 2022 

 

o trenérech 
 

 

Předsednictvo Českého atletického svazu (dále jen 

„ČAS“) se usneslo na této směrnici ČAS: 

 

Čl. 1 

Trenér1 a jeho činnost 

 

(1) Trenér je odborný tělovýchovný pracovník. 

(2) Trenér je oprávněn: 

a) vést sportovní přípravu atletů, 

b) zvyšovat si trenérskou kvalifikaci formou 

školení trenérů (dále jen „školení“) 

organizovaných podle této směrnice, 

c) upřesňovat a rozšiřovat si trenérskou 

kvalifikaci a prodlužovat/obnovovat si trenérskou 

licenci (dále jen „licence“) formou vzdělávacích 

akcí (dále jen „akce“), 

d) být odměňován podle možností 

zaměstnavatele/organizace, kde působí. 

 

Čl. 2 

Jmenování trenérem 

 

(1) Trenérem může být jmenována jen právně 

způsobilá a bezúhonná fyzická osoba - 

jednotlivec, činný v rámci ČAS ve smyslu  

článku III Stanov ČAS. 

(2) Trenéry jmenuje Metodická komise ČAS 

(dále jen „MK“). 

 
1 Pro účely této směrnice označení trenér zahrnuje 

trenéra i trenérku. 

(3) Trenérem příslušné trenérské kvalifikace bude 

jmenován ten, kdo splní podmínky pro její udělení 

podle této směrnice a je zapsán do databáze 

trenérů ČAS. Tím získává i licenci na příslušné 

období a může mu být vystaven průkaz trenéra. 

(4) Licence je platná do 31. prosince roku,  

ve kterém uplynuly čtyři roky od data zápisu  

do databáze trenérů ČAS. 

 

Čl. 3 

Prodloužení/obnovení licence 

 

(1) Prodloužení/obnovení licence se řídí platným 

prováděcím pokynem. 

(2) Platnost licence se prodlouží trenérovi, který 

se v průběhu čtyřletého období její platnosti 

zúčastní akce/í, získá určený počet bodů (kreditů) 

a zaplatí poplatek za prodloužení. 

(3) Platnost licence se prodlužuje na další čtyřleté 

období, a to do 31. prosince roku, ve kterém toto 

období končí. 

(4) Licenci si lze výjimečně obnovit i po uplynutí 

čtyřletého období, pokud se trenér zúčastní akce/í, 

získá určený počet bodů (kreditů) a zaplatí 

poplatek za obnovení. 

(5) Licenci lze trenérovi odejmout, a to zejména  

v případě, že nebude splněna podmínka uvedená  

v článku 2 odstavci 1. 

(6) Po dovršení 70 let bude trenérům licence 

prodloužena na dobu neurčitou. 
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(7) Trenérovi, jehož atlet byl nominován  

na olympijské hry, mistrovství světa nebo 

individuální mistrovství Evropy (dále jen 

„reprezentační akce“) se platnost licence 

prodlouží vždy do 31. prosince roku následujícího 

po roce konání reprezentační akce. 

 

Čl. 4 

Databáze trenérů ČAS 

 

(1) Databází trenérů ČAS je soupis trenérů, který 

obsahuje údaje podle článku III odstavce 11 

písmeno b) Stanov ČAS a dále: 

a) kvalifikační třídu s uvedením data získání  

a data, do kdy je platná, 

b) specializaci a další funkční zařazení trenéra, 

c) trenérskou příslušnost k jednomu atletickému 

oddílu nebo klubu, který je členem ČAS,  

či k atletickému kroužku zřízenému podle 

vnitřního předpisu ČAS (dále jen „atletický 

oddíl“). 

(2) Trenérskou příslušnost k atletickému oddílu 

lze kdykoliv změnit. 

(3) Trenér uděluje souhlas ke shromažďování  

a zpracování údajů při prvotním získání trenérské 

kvalifikace školením či na základě uznání 

tělovýchovného studia a dále při následném 

zvýšení trenérské kvalifikace či 

prodloužení/obnovení licence. 

(4) Databázi trenérů ČAS vede sekretariát ČAS. 

 

Čl. 5 

Trenérské kvalifikace 

 

(1) Trenérské kvalifikace jsou: 

a) trenér atletických přípravek, trenér žactva, 

trenér 3. třídy, trenér 2. třídy a trenér 1. třídy, 

b) trenér kondičního běhu 3. třídy, trenér 

kondičního běhu 2. třídy a trenér kondičního běhu 

1. třídy. 

(2) Trenérem všech kvalifikačních stupňů bude 

jmenován člen atletického oddílu, který dovršil 

uvedený věk v den zahájení školení nebo v den 

schválení žádosti o jmenování na základě uznání 

tělovýchovného studia. 

(3)  Trenérem atletických přípravek bude 

jmenován ten, kdo dovršil 15 let a: 

a) splnil podmínky k přijetí do školení, 

absolvoval školení trenérů atletických přípravek  

a splnil zkušební požadavky nebo 

b) mu byla schválena žádost o jmenování  

na základě uznání tělovýchovného studia. 

c) Trenér atletických přípravek mladší 18 let 

nevede samostatně tréninkovou jednotku, působí 

pouze jako asistent. 

(4) Trenérem žactva bude jmenován ten, kdo 

dovršil 18 let a: 

a) splnil podmínky k přijetí do školení, 

absolvoval školení trenérů žactva a splnil 

zkušební požadavky nebo 

b) mu byla schválena žádost o jmenování  

na základě uznání tělovýchovného studia. 

(5) Trenérem 3. třídy bude jmenován ten, kdo 

dovršil 20 let a: 

a) má kvalifikaci trenér žactva, splnil podmínky 

k přijetí do školení, absolvoval školení trenérů  

3. třídy a splnil zkušební požadavky nebo 

b) složil úspěšně maturitní zkoušku z předmětu 

Teorie sportovní přípravy na sportovním 

gymnáziu a absolvoval školení trenérů žactva 

nebo 

c) mu byla schválena žádost o jmenování  

na základě uznání tělovýchovného studia. 

(6) Trenérem 2. třídy bude jmenován ten, kdo 

dovršil 22 let a: 

a) má kvalifikaci trenér 3. třídy, splnil podmínky 

k přijetí do školení, absolvoval školení trenérů  

2. třídy a splnil zkušební požadavky nebo 

b) mu byla schválena žádost o jmenování  

na základě uznání tělovýchovného studia. 

(7) Trenérem 1. třídy bude jmenován ten, kdo 

dovršil 24 let a: 

a) má kvalifikaci trenér 2. třídy, splnil podmínky 

k přijetí ke studiu trenérské školy, absolvoval 

trenérskou školu a splnil zkušební požadavky 

nebo 

b) mu byla schválena žádost o jmenování  

na základě uznání tělovýchovného studia. 

(8) Trenérem kondičního běhu 3. třídy bude 

jmenován ten, kdo dovršil 18 let, splnil podmínky 

k přijetí do školení, absolvoval školení trenérů 

kondičního běhu 3. třídy a splnil zkušební 

požadavky. 

(9) Trenérem kondičního běhu 2. třídy bude 

jmenován ten, kdo dovršil 20 let, má kvalifikaci 

trenér kondičního běhu 3. třídy, splnil podmínky  

k přijetí do školení, absolvoval školení trenérů 

kondičního běhu 2. třídy a splnil zkušební 

požadavky. 

(10) Trenérem kondičního běhu 1. třídy bude 

jmenován ten, kdo dovršil 22 let, má kvalifikaci 

trenér kondičního běhu 2. třídy, splnil podmínky  

k přijetí do školení, absolvoval školení trenérů 

kondičního běhu 1. třídy, splnil zkušební 

požadavky a absolvoval seminář s tématikou 

kondičního běhu. 
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Čl. 6 

Organizace školení 

 

(1) Jednotlivá školení se řídí platným prováděcím 

pokynem ke školení (dále jen „pokyn ke 

školení“). 

(2) Pokyn ke školení obsahuje: 

a) podmínky k přijetí do školení/ke studiu, 

b) učební plán (témata, počet hodin), 

c) zkušební požadavky, 

d) seznam organizátorů školení, 

e) základní požadavky pro vedoucího školení, 

f) další ustanovení. 

 

Čl. 7 

Udělení trenérské kvalifikace na základě vzdělání 

 

(1) Člen atletického oddílu může požádat  

o udělení trenérské kvalifikace a jmenování 

trenérem na základě uznání tělovýchovného 

studia. 

(2) Jmenování trenérem a udělení příslušné 

trenérské kvalifikace na základě uznání 

tělovýchovného studia se řídí platným prováděcím 

pokynem. 

(3) Žádost lze podat nejpozději  

do 31. prosince roku, ve kterém uplynuly čtyři 

roky od ukončení tělovýchovného studia. 

(4) Žádost lze výjimečně podat i po uplynutí 

čtyřletého období, pokud se žadatel zúčastní 

akce/í a získá určený počet bodů (kreditů). 

Čl. 8 

Poplatky 

 

(1) MK stanovuje výši účastnických poplatků pro 

konkrétní akce a odměny lektorům a vedoucím 

akcí. 

(2) Účastnický poplatek, odměny vedoucím 

školení a lektorům v případě školení trenérů 

atletických přípravek a trenérů žactva stanovuje 

organizátor. 

 

Čl. 9 

 

(1) Zrušuje se předpis ČAS č. 12/2020 - Směrnice 

ČAS o trenérech ze dne 17. prosince 2020. 

(2) Trenérské kvalifikace získané podle 

dosavadních předpisů se považují za trenérské 

kvalifikace získané podle této směrnice. 

(3) V případech, kdy byla trenérovi prodloužena 

licence před nabytím účinnosti této směrnice  

a délka takto prodloužené licence přesahuje dobu, 

na kterou by byla trenérovi prodloužena licence 

podle této směrnice, končí délka licence 

uplynutím doby stanovené podle dosavadních 

předpisů. Při následném prodlužování licence  

se již postupuje podle této směrnice. 

(4) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. března 

2022. 

 

 

 

PaedDr. Libor Varhaník, v. r. 

předseda ČAS 


