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1. Z Á S A D Y   P L A T N É   P R O   T R E N É R Y 

 

1.1. Na základě směrnic Ministerstva školství a tělovýchovy (MŠMT) a požadavků ČKS 

platí pro získání jednotlivých trenérských tříd následující ustanovení:  

 

 

1.1.1. Lektor bruslení  

 

Kvalifikace Lektor bruslení je určena všem zájemcům o získání lektorské kvalifikace bez 

rozlišení specializace (krasobruslení, lední hokej, rychlobruslení).  

 

Kvalifikaci Lektor bruslení lze získat:  

- absolvováním školení pro Lektory bruslení, které organizují buď ČKS, nebo Krajská 

komise krasobruslení, Krajský svaz krasobruslení, resp. pověřený klub  

- nebo úspěšným absolvováním vypsané závěrečné zkoušky reprezentanty, účastníky 

ME, MS, MSJ, ZOH a/nebo Univerziády (o tuto závěrečnou zkoušku musí uchazeč 

oficiálně požádat). 

- nebo úspěšným absolvováním programu ISU Coaches‘ Education Level 1 (nutno 

předložit certifikát ISU o splnění)    

 

 Kritéria výběru:  dosažení věku 16 let v kalendářním roce konání školení  

ukončené základní vzdělání 

 

Rozsah školení: dvoudenní, 14-16 hodin výuky, minimálně 2 hodiny vyčleněny pro 

první pomoc a minimálně 4 hodiny pro praxi na ledě zaměřené na 

základy metodické řady bruslení.  

 

Školení je zakončeno písemným testem obsahujícím 20 otázek.  

 

Sbor školitelů sestavuje organizátor (ČKS a/nebo Krajská komise krasobruslení, Krajský 

svaz krasobruslení, resp. pověřený klub).  

Školiteli mohou být trenérsky aktivní držitelé kvalifikace trenéra I. třídy, licence A, a 

držitelé kvalifikace trenéra II. třídy, licence B, s nejméně šesti roky praxe.  

Organizátor má povinnost předložit TMK ČKS sbor školitelů k případnému 

připomínkování a následnému schválení, a to minimálně 10 dní před zahájením školení. 

 

ČKS vydá absolventům osvědčení „Lektor bruslení“, které jim umožňuje působit v rámci 

klubu nebo TJ jako dozor v kurzech bruslení.  
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1.1.2. Trenér krasobruslení III třídy, licence C 

 

Kvalifikaci Trenér krasobruslení III třídy, licence C je možné získat: 

 

-  absolvováním školení pro trenéry III třídy, licence C, které je organizováno ČKS 

-  nebo vysokoškolským studiem na FTVS UK v Praze nebo FSpS MU v Brně (trenérský 

směr se specializací krasobruslení nebo učitelský obor + specializace krasobruslení)  

-  nebo vysokoškolským studiem bakalářského programu se specializací krasobruslení 

na FSpS MU v Brně  

-  nebo úspěšným absolvováním vypsané závěrečné zkoušky reprezentanty, účastníky 

ME, MS, MSJ, ZOH a/n 

nebo Univerziády (o tuto závěrečnou zkoušku musí uchazeč oficiálně požádat) 

- nebo úspěšným absolvováním programu ISU Coaches‘ Education Level 2 (nutno 

předložit certifikát ISU o splnění)    

 

Kritéria výběru:  dosažení věku 16 let v kalendářním roce konání školení 

   ukončené základní vzdělání 

   získání kvalifikace Lektor bruslení 

 

Rozsah školení ČKS:  18 hodin teorie 

6 hodin praxe třídenní blok (pátek–neděle).  

 

Závěrečná zkouška: test z Pravidel krasobruslení 

praktická zkouška 

ústní zkouška 

 

Školení je vypsáno při minimálním počtu 20 účastníků. Garantem školení je TMK ČKS.  

Závěrečná zkouška má jeden řádný zpoplatněný a jeden opravný zpoplatněný termín. 

V případě neúčasti na zkouškách, doložené lékařským potvrzením, je možné povolit 

účast v nejbližším uskutečněném termínu.  

 

Úspěšný absolvent získá osvědčení „Trenér krasobruslení III třídy, licence C“, které mu 

umožňuje samostatně vést kurzy krasobruslení a tréninkovou přípravu mládeže. 
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1.1.3. Trenér krasobruslení II třídy, licence B 

 

Kvalifikaci Trenér krasobruslení II. třídy, licence B je možné získat:  

 

-  absolvováním školení, které je akreditováno MŠMT a organizováno ČKS ve spolupráci 

se Školícím a kooperačním centrem FTVS UK v Praze nebo FSpS MU v Brně  

- nebo vysokoškolským studiem na FTVS UK v Praze nebo FSpS MU v Brně (trenérský 

směr se specializací krasobruslení nebo učitelský obor + specializace krasobruslení) 

- nebo vysokoškolským studiem bakalářského programu se specializací krasobruslení 

na FSpS MU v Brně.     

 

Kritéria výběru:  dosažení věku 18 let v kalendářním roce konání školení 

úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou 

   kvalifikace Trenér III třídy, licence C 

minimálně 2 roky praxe potvrzené příslušným klubem, které se 

započítávají od data úspěšného složení zkoušky pro získání 

kvalifikace trenér III. třídy, licence C, kterou organizoval ČKS 

(podmínka praxe nebude požadována po trenérech, kteří ve své 

aktivní soutěžní kariéře reprezentovali Českou republiku na alespoň 

jednom šampionátu ISU).     

       

Rozsah školení:  50 hodin všeobecná část 

100 hodin speciální část (70 hodin teorie, 30 hodin praxe) 

 

Závěrečná zkouška: písemná práce v rozsahu 10-15 normo stran (1800 znaků, včetně 

mezer / stránka) na zadané téma a její obhajoba 

test z Pravidel krasobruslení 

praktická zkouška 

ústní zkouška 

 

Školení probíhá formou čtyř prodloužených víkendových bloků v průběhu 15 měsíců.  

Školení je vypsáno při minimálním počtu 20 účastníků.  

Garantem školení je TMK ČKS a lektorský sbor schválený MŠMT.  

 

Závěrečná zkouška má jeden řádný zpoplatněný a jeden opravný zpoplatněný termín. 

 

Úspěšný absolvent získá osvědčení „Trenér krasobruslení II třídy, licence B“, které mu 

umožňuje samostatně vést tréninkovou přípravu krasobruslařů všech úrovní. 

Toto osvědčení je zároveň podkladem k žádosti k získání Živnostenského listu.  
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1.1.4. Trenér krasobruslení I třídy, licence A 

 

Kvalifikaci Trenér krasobruslení I třídy, licence A je možné získat: 

 

- vysokoškolským studiem magisterského programu na FTVS UK v Praze nebo FSpS MU 

v Brně (trenérský směr se specializací krasobruslení nebo učitelského směru + 

specializace krasobruslení)  

- nebo vysokoškolským studiem bakalářského programu se specializací krasobruslení 

na FSpS MU v Brně a minimálně 2 roky praxe po ukončení studia. 

- nebo absolvováním programu Trenérská škola licence A, specializace krasobruslení 

na FTVS UK 

 

Kritéria výběru:  přijímací řízení na příslušných VŠ  

       

Školení je možno organizovat při minimálním počtu 15 účastníků.  

 

Úspěšný absolvent získá na základě osvědčení o státní závěrečné zkoušce a 

vysokoškolského diplomu osvědčení „Trenér krasobruslení I třídy, licence A“, které mu 

umožňuje samostatně vést tréninkovou přípravu krasobruslařů všech úrovní, vést 

trenéry nižších kvalifikací a vést školení a doškolování trenérů v rámci ČKS.  

 

Toto osvědčení je zároveň podkladem k žádosti k získání Živnostenského listu.  
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1.1.5. Platnost trenérské kvalifikace  

Kvalifikace všech tříd je trvale platná.  

Trenéři licencí C, B a A, tj. trenérských tříd III, II a I, jsou povinni absolvovat jedenkrát za 

dva roky doškolovací seminář pořádaný TMK ČKS a je jim doporučena účast na 

vypsaných společných seminářích KR ČKS a TMK ČKS.  

Úprava Zásad platná pouze pro sezónu 2022/2023:  

Výše zmíněná povinnost absolvování doškolovacího semináře se pro sezónu 2022/2023 

prodlužuje na tři roky. 

 

Účast v projektu IDP a na seminářích a školeních pořádaných nebo sankcionovaných 

Mezinárodní bruslařskou unií, které jsou zaměřeny na trenérskou činnost, je 

započítávána jako účast na povinných školeních ČKS. Za účast na povinných školeních je 

považována i moderátorská a lektorská činnost na výše uvedených mezinárodních 

akcích i akcích pořádaných ČKS. 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Židek, v. r.     Mgr. Kateřina Kamberská 

předseda ČKS      předsedkyně TMK 


