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Trenérské licence 
Předsednictvo přijalo Nařízení týkající se trenérských licencí. Norma bude oficiálně 
vydaná až 1.1.2015, nicméně s jejím obsahem chce Předsednictvo členy seznámit již 
nyní. Naleznete ji mezi ostatními normami ČAAF. 
V Nařízení jsou rozpracované podmínky získávání licence B, ale i nadále platí, že 
licenci B nelze získat. Mj. na Parlamentu se bude diskutovat o zájmu o tuto licenci. 
Ruší se licence D. Tato licence byla zavedena víceméně z formálních důvodů v době, 
kdy podmínkou účasti týmu v soutěži byli licencovaní trenéři. Toto je nyní již 
přehodnoceno a kluby určují tzv. garanty. Zda-li mají nebo nemají trenérskou licenci 
přitom není rozhodující, je odpovědností klubu, komu tuto rolí svěří. Licence D tak 
pozbyly smyslu. Pozn.: licence D, které jejich držitelé získali v roce 2014, pozbydou 
platnosti v souladu s jejich životností, tzn. na konci roku 2015. 
Nově se zavádí také alternativa k absolvování kurzu "Vědecký základ sportovního 
tréninku". Vedle akademického titulu z VŠ se sportovním zaměřením bude možné tuto 
podmínku splnit i desetiletým členství v ČAAF. Filozofie nutnosti absolvování kurzu 
byla od počátku následující - v "obvyklých" sportech se (licencovaným) trenérem stává 
zpravidla dlouholetý hráč, případně nelicencovaný trenér. Zjednodušeně řečeno 
osoba, která se v prostředí daného sportu dlouhodobě (doslova) pohybuje, zná jej, 
zažila hodně různých trenérů atd. atd. Fotbal je v tomto stále odlišný, vždyť "žije" 
pouze dvacet let a mládež je v jistých plenkách stále. Ve fotbale máme málo členů, 
kteří by jej hráli "od žáčků", prošli několika kluby a po mnohaleté kariéře se vrhli na 
trénování. Je to dané stále ještě mládím sportu. Přesněji řečeno, taková situace byla 
před zhruba pěti lety, kdy se vzdělávání trenérů spustilo. Od té doby jsou již trenérské 
postupy sofistikovanější. V jiných sportech je pro základní trenérskou licenci nutné 
absolvovat pouze základní kurz. Je to právě z toho důvodu, že účastníci kurzu mají 
velmi často "mnoho za sebou" a to víceméně automaticky. Dosud tedy tuhle historii 
museli adepti na fotbalovou licenci C získat jen "uměle" účastí na kurzu Věděcký 
základ sportovního tréninku, nyní se nově připouští i možnost akceptování 
dlouholetého pobývání ve fotbalovém prostředí. To je vyjádřeno deseti lety klubového 
členství. 
Pro flagovou licenci (F) pak platí pouze pět let nebo účast na jednodenním školení, 
kde budou účastníci seznámeni s terminologickými základy. Toto školení je povinné 
pro licenci F a je doporučené pro naprosté trenérské nováčky  v tackle fotbalu (není 
však pro ně povinné). Druhou podmínkou pro získání licence F je pak účast na 
jednodenním odborném školení s flagovou problematikou. 
Trenérských školících dnů se dále týká jedna relativně zásadní změna - ve dvouletých 
cyklech se budou střídat kurzy pro začátečníky a pro pokročilé. Letošní cyklus bude 
začátečnický, příští rok ale začátečníkům nebude věnován vůbec, další možnost 
budou mít začátečníci až v offseason 2016/17. Zima 2015/16 bude pro pokročilé. 
Dosavadní praxe byla k pokročilým poněkud skoupá a každý rok se konaly víceméně 
jen začátečnické kurzy. Obojí přitom nabídnout nelze a to z důvodu omezených 
termínových možností. Po vyhodnocení dvouletého cyklu se uvidí, jakým směrem se 
trenérská školení vydají dále. 
A poslední důležitou změnou je nutnost absolvování závěrečného testu. Dosavadní 
praxe byla taková, že postačilo si "to odsedět" a bylo splněno. Sice si nemyslíme, že 
někdo útrapně trávil minimálně šest víkendových dnů někde, kde se budou kousat 
nudou jen kvůli získání licence, nicméně faktem je, že vlastnictví trenérské licence by 
mělo garantovat i nějaké znalosti, nikoliv pouhou ochotu někde trávit víkendy. 
Testování nebude nijak náročné, nebude podmínkou uspět na jedničku s hvězdičkou. 

http://www.caaf.cz/?path=kontakty/normyCAAF/
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Testem by měl projít ten, který kurz absolvoval a který porozuměl probírané látce. 
Naopak kategorie televizní diváky by neměl mít šanci v testu uspět. Zkušení hráči a 
trenéři z praxe (zkušeností se přitom nemyslí trénování nebo hraní fotbalu "už" jeden 
až dva roky) by tu šanci měli mít zhruba padesát na padesát. Testovaná bude jednak 
odborná znalost trenérská, tak i adekvátní (z pohledu trenérského) znalost pravidel 
fotbalu. 
 
Trenérské školící dny 
Do podmínek účasti na trenérských školících dnech byla přidána podmínka pro 
zvýhodněnou cenu školení pro členy - na zvýhodněnou cenu (1000 místo 4000 za 
celý kurz, resp. 500 místo 2000 za víkend) mají nárok pouze členové ČAAF, kteří byli 
členem již 5.11.2014. Opatření má za cíl zabránit spekulativnímu vzniku členství. 
Upravené informace pro účastníky. 
 
Online trenérský kurz 
Eurofootballclinics pořádají trenérské kurzy za účasti trenérů Tirol Raiders nebo 
Thonon Black Panthers. Školení proběhne ve dnech 15.-17. prosince. Více informací 
najdete na eurofootballclinics.com. 
Tři trenéři ČAAF se webináře mohou zúčastnit zdarma, přihláškou na info@caaf.cz. 
Nabídka platí pro reprezentační trenéry a držitele licence C. Tuto možnost lze čerpat 
jen do 15. listopadu (všeobecné přihlášky jsou možné i později). 

http://archiv.caaf.cz/upload/zpravyCAAF/ZpravyCAAF_2014_23a.pdf

