
 

 

PROVÁDĚCÍ POKYN 
 

k udělení trenérské kvalifikace a jmenování trenérem 
na základě uznání tělovýchovného studia 

 

(ke směrnici ČAS č. 2/2022, o trenérech) 
 
Člen/ka atletického oddílu/klubu/kroužku může požádat o udělení trenérské kvalifikace (dále jen 
„kvalifikace“) a jmenování trenérem na základě uznání tělovýchovného studia. 
 

1. PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

a) Žádost podává absolvent/ka (dále jen „žadatel“) vysoké školy s tělovýchovným zaměřením 
(dále jen „vysoká škola“) nebo sportovní střední školy/sportovního gymnázia individuálně. 

b) V případě absolvování vysoké školy může žadatel požadovat přiznání těchto kvalifikací:  
Trenér 1. třídy, Trenér 2. třídy, Trenér 3. třídy, Trenér žactva (TŽ), Trenér atletických 
přípravek (TAP) a za podmínek uvedených v bodě 4 písm. c) Trenér kondičního běhu (TKB). 
K podané žádosti je třeba dodat: 

 vyplněný osobní dotazník, 

 kopii diplomu o absolvování studia nebo ověřené potvrzení o absolvování studia, 

 kopii dodatku k diplomu s přehledem absolvovaných předmětů, popř. kopii indexu nebo 
ověřený výpis absolvovaných předmětů. 

c) V případě absolvování sportovní střední školy/sportovního gymnázia a absolvování školení 
Trenér žactva může žadatel požadovat přiznání kvalifikace: Trenér 3. třídy. 
K podané žádosti je třeba dodat: 

 vyplněný osobní dotazník, 

 kopii maturitního vysvědčení, ze kterého je zřejmé, že maturoval z předmětu Teorie 
sportovní přípravy. 

d) Žádost lze podat nejpozději do 31. prosince roku, ve kterém uplynuly čtyři roky od ukončení 
tělovýchovného studia. 

e) Žádosti se zasílají v elektronické podobě na metodické oddělení Českého atletického svazu 
(dále jen „MO ČAS“). 

f) Žádost lze výjimečně podat i po uplynutí čtyřletého období, pokud se žadatel zúčastní 
vzdělávací/ích akce/í a získá určený počet bodů (kreditů), a to za stejných podmínek jako při 
obnovení licence (viz Prováděcí pokyn k prodloužení/obnovení licence). 

 

2. VÝBĚR VYSOKÝCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 

a) Budou uznány pouze žádosti od žadatelů těch fakult vysokých škol, které poskytly sylaby 
vyučovaných předmětů vztahujících se ke kvalifikacím atletických trenérů a od žadatelů ze 
sportovních středních škol/sportovních gymnázií, kde je kmenovým sportem atletika. 

 
 
 



 
b) Aktuální seznam vysokých škol splňujících podmínky uvedené v bodě 2 písm. a): 

Fakulta tělesné výchovy a sportu - Univerzita Karlova (FTVS UK) 
Fakulta tělesné kultury - Univerzita Palackého v Olomouci (FTK UPOL) 
Fakulta sportovních studií - Masarykova univerzita (FSpS MU) 
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Technická univerzita v Liberci (TUL) 
Pedagogická fakulta - Ostravská univerzita (PF OU) 
Pedagogická fakulta - Západočeská univerzita v Plzni (PF ZČU) 
Pedagogická fakulta - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (PF JU) 
Pedagogická fakulta - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (PF UJEP) 
Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové (PF UHK) 
Pedagogická fakulta - Univerzita Karlova (PedF UK) 
Pedagogická fakulta - Masarykova Univerzita (PF MU) 

c) Aktuálních seznam sportovních středních škol/sportovních gymnázií s kmenovým sportem 
atletika: 
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno 
Gymnázium Česká a olympijských nadějí, České Budějovice 
Gymnázium Dr. Randy, Jablonec nad Nisou 
Gymnázium, Jihlava 
Gymnázium a SOŠ, Jilemnice 
Sportovní gymnázium, Kladno 
Podkrušnohorské gymnázium, Most 
Gymnázium V. Makovského, Nové Město na Moravě 
Sportovní gymnázium D. a E. Zátopkových, Ostrava 
Sportovní gymnázium, Pardubice 
Sportovní gymnázium, Plzeň 
Gymnázium Přípotoční, Praha 
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov 
Gymnázium a Jazyková škola, Zlín 

d) Seznam sestavuje a průběžně upravuje MO ČAS. Změny jsou vždy předloženy ke schválení 
metodické komisi (dále jen „MK“) ČAS. 

 

3. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ KVALIFIKACE 

Pro udělení konkrétní kvalifikace musí žadatel během studia absolvovat předměty, které svým 
obsahem odpovídají učebnímu plánu a zkušebním požadavkům příslušného školení ČAS. 

Základní rozdělení přidělovaných kvalifikací dle příslušných vysokých/středních škol je uvedeno  
v přiložené tabulce. 

 

4. POSOUZENÍ A SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI 

a) V případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti uvedené v bodě 1 a vzdělání žadatele 
splňuje podmínky uvedené v bodě 3, bude žádost zpracována a posouzena MO ČAS. 

b) V případě, že vzdělání žadatele nesplňuje podmínky uvedené v bodě 3 (specifika ve vzdělání), 
bude žádost řešena individuálně, popř. i s využitím odborného posouzení pověřeného člena 
MK ČAS. 
Příklady specifika ve vzdělání: kombinace studia na různých vysokých školách, ukončené 
vzdělání před rokem 2022, studium v zahraničí (viz bod 5) a další. 

c) V případě kvalifikace Trenér kondičního běhu (dále jen „TKB“) lze žádat pouze o kvalifikaci 
TKB 1. třídy. Základní podmínkou pro udělení kvalifikace TKB 1. třídy je absolvování školení 
TKB 3. třídy. Žádost bude posouzena individuálně, přičemž mohou být stanoveny další 
podmínky pro udělení kvalifikace TKB 1. třídy. 

 



d) Seznam zpracovaných a posouzených žádostí bude předložen MK ČAS k rozhodnutí  
o jmenování. 

e) MK ČAS jmenuje trenérem příslušné kvalifikace pouze toho žadatele, který splnil všechny 
stanovené podmínky pro udělení kvalifikace na základě uznání tělovýchovného vzdělání 
uvedené v tomto prováděcím pokynu. 

f) Komunikaci se žadatelem zajišťuje MO ČAS, včetně závěrečného vyrozumění o výsledku 
rozhodnutí MK ČAS a jmenování/nejmenování žadatele trenérem příslušné kvalifikace. 

 

5. VZDĚLÁNÍ ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ 

V případě podání žádosti o jmenování trenérem na základě vzdělání získaného v zahraničí je 
nutné dodat diplom o absolvovaném studiu a dodatek k diplomu (oficiální seznam absolvovaných 
předmětů) v českém či anglickém jazyce (popř. ověřené kopie těchto dokumentů). Tyto žádosti 
jsou posuzovány individuálně MO ČAS ve spolupráci s pověřeným členem MK ČAS, popř. 
vybraným odborníkem na předmětnou problematiku. 

 

6. POPLATKY 

Poplatek za jmenování trenérem se řídí platným Sazebníkem poplatků, odměn a náhrad. 
 

 
Autoři prováděcího pokynu: 

MO ČAS: Mgr. Vít Rus, Mgr. Dominik Kolinger 

MK ČAS: Mgr. Iveta Rudová, Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA, Mgr. Jan Feher, Mgr. Petr Jeřábek, 
Ph.D., Mgr. Petr Mlateček, Mgr. Martin Sebera, Ph.D., Mgr. Adriana Ujkanovičová, PhDr. Pavlína 
Vostatková 



Kvalifikace Univerzita Fakulta Studijní program Typ studia Poznámka 

Trenér/ka atletických 
přípravek 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 

Pedagogická Učitelství pro 1. stupeň ZŠ magisterské*  

Masarykova 
univerzita 

Pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní 
školy 

magisterské je nutné mít bakalářský titul 
v programu Učitelství pro 
mateřské školy 

Trenér/ka žactva Ostravská univerzita Pedagogická Trenérství a sportovní výkonnost bakalářské  

Technická univerzita 
Liberec 

Přírodovědně-humanitní a 
pedagogická 

Tělesná výchova a sport se 
zaměřením na vzdělávání  

magisterské  

Trenér/ka 3.třídy Univerzita Karlova Tělesné výchovy a sportu Učitelství TV pro střední školy magisterské* bez specializace atletika 

Univerzita Karlova Pedagogická Tělesná výchova a sport se 
zaměřením na vzdělávání 

magisterské*  

Masarykova 
univerzita 

Sportovních studií Tělesná výchova a sport magisterské* bez specializace atletika 

Masarykova 
univerzita 

Sportovních studií Kondiční trenér magisterské*  

Univerzita Palackého Tělesné kultury Učitelství pro ZŠ a SŠ  magisterské* bez specializace atletika 

Univerzita Palackého Tělesné kultury Tělesná výchova a sport bakalářské jednooborové se specializací 
atletika 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 

Pedagogická  Tělesná výchova a sport bakalářské jednooborové – Je nutné 
absolvování předmětu 
specializace ve sportovním 
odvětví - atletika 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 

Pedagogická Tělesná výchova a sport magisterské* dvouoborové  

Západočeská 
univerzita 

Pedagogická Učitelství pro střední školy magisterské* je nutné absolvovat povinně 
volitelný předmět Atletika 
v bakalářském studiu 

Jihočeská univerzita Pedagogická Tělesná výchova se zaměřením 
na vzdělávání pro SŠ 
 

 

magisterské* je nutné absolvovat všechny 
atleticky zaměřené předměty 
v Bc. i nMgr. studiu 



* U studentů, kteří studovali navazující magisterský program na jiné univerzitě než bakalářský, se předpokládá, že v rámci bakalářského studia absolvovali kompletní 

penzum atletických předmětů. K žádosti je vždy třeba doložit výpis předmětů z bakalářského i magisterského studia.  

** Absolventům studijního programu Trenér v bakalářském studiu bude uznána kvalifikace trenér 1. třídy po dokončení navazujícího magisterského studia v tělovýchovném 

studijním programu.  

Trenér/ka 3.třídy Univerzita Hradec 
Králové 

Pedagogická Učitelství pro střední školy - 
tělesná výchova 

 magisterské* je nutné absolvovat předmět 
Sportovní trénink 
v bakalářském studiu 

Trenér/ka 2.třídy Univerzita Karlova Tělesné výchovy a sportu Trenér bakalářské specializace atletika 

Univerzita Karlova Tělesné výchovy a sportu Učitelství TV pro střední školy bakalářské specializace atletika 

Masarykova 
univerzita 

Sportovních studií Tělesná výchova a sport bakalářské specializace atletika 

Univerzita Palackého Tělesné kultury Učitelství pro ZŠ a SŠ magisterské* specializace atletika 

Trenér/ka 1. třídy Univerzita Karlova Tělesné výchovy a sportu Trenér magisterské** specializace atletika 

Univerzita Karlova Tělesné výchovy a sportu Učitelství TV pro střední školy magisterské* Specializace atletika 


