
Kvalifikační řád pro trenéry SLČR   

 
Změny pro OSÚ AD od sezony 2019/20 a jejich odůvodnění  

 

IV. třída trenéra AD – uvedení do praxe v systému vzdělávání 

 IV.třída již v Kvalifikačním řádu je od roku 2013, ale v praxi doposud  nebyla v ÚAD 

zavedena. Hlavním důvodem uvedení do praxe IV.třídy je splnění časové (hodinové) 

dotace dané akreditací MŠMT ČR pro školení trenérů II.třídy, která činí 150 hodin.. 

Rozsah školení IV. třídy bude 25 hodin, stávající školení III. třídy má rozsah 50 hodin, 

školení II. třídy 75 hodin, dohromady školení IV+III+II třídy bude mít 150 hodin a tím 
bude splněna podmínka MŠMT ČR. 

 Dalším důvodem je rozšíření lyžařského vzdělání pro začínající trenéry a rodiče, kteří při 

školení získají základy o technice lyžování a metodice výuky dětí kategorie (U6 – U 12). 

Díky tomu budou absolventi  plynule navazovat na rozšiřující vzdělání na školení trenérů 

III.třídy, které se již zabývá technikou a metodikou závodního lyžování a aplikací 

techniky při jízdě v branách (hlavní zaměření III. třídy je na kategorii U 12 – U 16) 

 Technická specifikace školení IV.třídy: 
o IV. třída je podmínkou pro přijetí na školení trenérů III.třídy 

o držitel IV. třídy nemusí pokračovat v dalším vzdělání a může působit jako 

pomocný oddílový trenér 

o do 18 let musí pracovat pod odborným dohledem trenérů vyšších kvalifikací 

o školení má pouze zimní lyžařskou část v rozsahu 25 hodin (15 praxe + 10 teorie) 

o školení bude zakončené testem lyžařské techniky účastníků  

o podmínkou přihlášení na školení trenérů IV.tř. je členství v SLČR  

o výjimky, kdo nemusí dělat IV.třídu:  

a) cvičitel lyžování Apul C, B + Race kouč  

b) student (absolvent) VŠ TV a Sport (součástí studia je lyžařský/cvičitelský kurz) 

c) závodník AD (aktivní nebo bývalý) s FIS kódem a výkonností v juniorském 

věku pod 150 FIS bodů ve dvou disciplínách (závodník mladší 18 let pod 200 FIS 

bodů ve dvou disciplínách) 

 

 III. třída trenéra AD 

 podmínkou je kvalifikace IV.třídy trenéra – odůvodnění a výjimky viz. IV.třída  

 upřesnění ke sportovnímu gymnáziu: absolvent sportovního gymnázia s maturitní 

zkouškou z teorie sportovní přípravy s hodnocením výborný a součet 300 bodů FIS bodů 

ze dvou disciplín  

 odstraněno: hodinová dotace ze školení trenérů IV.tř. se nezapočítává, protože je již 
uvedeno ve IV.třídě 

 

II.třída trenéra AD 

 upraveno, že podmínkou pro udělení kvalifikace je trenérská praxe 2 roky. Trenér II.třídy 
má možnost získat oprávnění k živnostenskému podnikání, dva roky praxe dávají větší 

možnost pro získání adekvátních zkušeností v oboru závodního lyžování. 

 doplněno:  do časové dotace se započítává i školení IV.třídy 
 

I.třída trenéra AD 

 zrušení odstavce: absolvent dvouleté trenérské školy FTVS UK Praha s příslušnou 

specializací. Důvodem je, že tento studijní obor FTVS již nenabízí, všechny nabízené 

programy jsou již tříleté bakalářské (např. TV a Sport nebo Trenérství) 



 přidání odstavce: absolvent akreditovaného bakalářského studia Tělesná výchova a Sport - 

Trenérství AD na FSpS v Brně, bakalářská práce z AD. Důvodem, je že jedině tato škola 

nabízí trenérství se specializací AD, studenti nemusejí dodělávat specializace pod ÚAD. 

 úprava odstavce: absolvent akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního 
programu ve studijním oboru Tělesná výchova a sport na vysoké škole, bakalářská práce 

z AD + doplnění specializace trenér AD II. třídy. Odstranění magisterského studia, 

protože pro I.třídu stačí bakalářský program, který nabízejí všechny VŠ, doplněna 

podmínka bakalářské práce z AD. Studenti získají specializaci AD při absolvování školení 

trenérů II.třídy (lyžařské a kondiční části)  

 úprava odstavce: na základě aktivní závodní činnosti (v juniorech a dospělých) a 10 letech 
trenérské praxe jako trenér II.třídy jmenuje na návrh Metodické komise OSÚ Rada OSÚ. 

Doplněno aktivní závodní činnost v juniorech a dospělých, která je určitým předpokladem 

pro získání potřebných zkušeností ze závodního lyžování. 

 

Diplomovaný trenér AD 

 doplněno 5 let trenérské praxe 

 úprava odstavce: absolvent akreditovaného magisterského studijního programu ve 

studijním oboru Tělesná výchova a sport na vysoké škole příslušné specializace, 

zakončené diplomovou prací z AD + doplnění specializace trenér AD II. třídy.  Jedná se 

samostatný Mgr program (bez Bc studia), který některé VŠ stále nabízejí (většinou 

učitelství TV). Odstranění specializace, protože většinou ji VŠ nenabízejí a studenti 

získají specializaci AD při absolvování školení trenérů II.třídy (lyžařské a kondiční části). 

Doplněno, že diplomová práce musí být z AD. 

 přidání odstavce: absolvent akreditovaného navazujícího magisterského studijního 
programu ve studijním oboru Tělesná výchova nebo jiný sportovní program na vysoké 

škole zakončený diplomovou prací z AD. Studium je dvouleté  a navazuje na bakalářský 

program TV a sport nebo Trenérství, studenti již tedy nedodělávají specializaci AD, 

protože ji absolvovali v Bc studiu. 

 zrušení odstavce: na základě aktivní závodní činnosti nebo trenérské praxe jmenuje na 
návrh Met.K OSÚ Rada OSÚ. Tento odstavec zůstává v upravené podobě v I.třídě. 

 
 

Metodická komise OSÚ AD SLČR  

 

Schváleno Radou OSÚ AD SLČR dne 18.9.2019 

 

 

 

 

 


