VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ
NAŘÍZENÍ PŘEDSEDNICTVA 1/2022V.4A
Nařízení vydalo Předsednictvo ČAAF dne 22.9.2022. Jde o v nepravidelných intervalech aktualizovanou
normu upravující obecné možnosti vzdělávání trenérů, vydávání trenérských licencí a konání
trenérských školení.
Současné znění je účinné ode dne vydání. Nařízení pozbývá platnosti 31.12.2022, kdy bude nahrazeno
obdobným nařízením 1/2023.
Podbarvení označuje upravený text oproti v.3.
V normě jsou uvedeny aktuálně platné termíny. Změny v termínech trenérských školení nepředstavují
změnu normy a nevyžadují tedy rozhodnutí Předsednictva. Jednotlivé varianty jsou od sebe odlišeny
písmenem varianty, například v.3a, v.3b apod.

1.

OBECNÉ INFORMACE

1.A.
KOORDINÁTOŘI
Za program trenérského vzdělávání jsou zodpovědní koordinátoři vzdělávání trenérů, kteří program
zaštiťují a rozhodují o přidělení trenérských licencí. Role koordinátorů je oddělená pro každou licenci.
Na koordinátory dané licence se lze obracet s dotazy týkajícími se školení a prostřednictvím
koordinátorů probíhá přihlášování na trenérská školení a zkoušky. Plné kontakty jsou k dispozici na
webu ČAAF, v sekci „Činovníci“.
1.B.
TRENÉRSKÉ LICENCE
Trenérské licence potvrzují způsobilost k vedení tréninků amerického fotbalu a vedení týmů v zápasech.
1.C.

POVINNOST LICENCÍ

1.C.1.
TÝMOVÍ TRENÉŘI
Přinejmenším licence D je povinná pro všechny týmové trenéry uváděné na zápasových soupiskách,
bez ohledu na úroveň nebo formu fotbalu. Povinnost se netýká cizinců.
1.C.2.
GARANTI
Přinejmenším licence C je povinná pro všechny týmové garanty, bez ohledu na úroveň nebo formu
fotbalu. Možné výjimky stanovuje Soutěžní řád.
1.C.3.
REPREZENTACE
Přinejmenším licence C je povinná pro všechny trenéry reprezenačních týmů, bez ohledu na úroveň
nebo formu fotbalu. Povinnost se netýká cizinců působících u reprezentačních týmů.
1.D.

VYDÁVÁNÍ LICENCÍ

1.D.1.
ŘÁDNÉ VYDÁNÍ
Licence A, B a C se vydávají dvakrát ročně, 31.5. a 30.11. daného roku. Licence D se vydávají každý
měsíc, vždy k poslednímu dni měsíce. Po splnění všech podmínek pro vydání licence požádá trenér
koordinátora vzdělávání trenéra o vydání licence a licence mu bude vydaná v nejbližším řádném
termínu.
Vydání licence v řádném termínu je zdarma.
1.D.2.
MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ
Na vyžádání trenéra lze licenci, při splnění podmínek pro její vydání a po uhrazení poplatku 1000 korun,
vydat kdykoliv.
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1.E.
ÚČAST NA ŠKOLENÍCH A ZKOUŠKÁCH
Školení a zkoušky jsou otevřeny všem trenérům, kteří jsou členy ČAAF. Nutnou podmínkou účasti je
však ve všech případech předchozí přihlášení u koordinátora dané licence.
V případě školení se přihlašuje se do celého ročníku, přihlášky na jednotlivé školící dny nutné nejsou.
V případě zkoušek se přihlašuje vždy samostatně na danou zkoušku.
1.F.
SEZNAM TRENÉRŮ
Seznam licencovaných trenérů a jejich členských klubů je v Adresáři ČAAF a aktualizuje se k datu
řádného vydání nových licencí.
1.G.
POPLATKY
Je-li nařízením nařízen poplatek, je nařízením titulem k platbě a dokladem o zaplacení je výpis z
bankovního účtu plátce (potvrzení o platbě se nevystavuje). Poplatek musí být uhrazen vždy předem.
1.H.

PŘÍSPĚVKY ÚČASTNÍKŮM

1.H.1.
UBYTOVÁNÍ
ČAAF účastníkům nepřispívá na ubytování ani jinak na samotnou účast na školeních.
1.H.2.
VZST
O příspěvek na absolvování kurzu VZST1 mohou během června 2023 nebo června 2024 požádat trenéři
splňující tyto podmínky:
• Úspěšné absolvování kurzu VZST zahájeného v daném nebo předcházejícím roce
• Získání tacklové licence C v roce 2023 nebo v roce 2024; nebo účast (alespoň 75%) na
teoretickém školení licence B v roce 2024
• Doložení skenu dokladu o úhradě účastnického poplatku
• Doložení skenu dokladu o úspěšném absolvování kurzu
Výše příspěvku je 3000 korun a odpovídá tedy zhruba poplatku spojenému s účastí na kurzu VZST.
ČAAF má právo žádost o příspěvek zamítnout bez udání důvodu. Po roce 2024 již ČAAF dále na
absolvování kurzu VZST přispívat nebude.

2.

LICENCE A

Trenérská licence I. třídy (licence A) momentálně není vydávaná a není stanoven ani postup k jejímu
získání.

3.

LICENCE B

Trenérská licence II. třídy (licence B) nerozlišuje formu amerického fotbalu, spojuje tedy tackle fotbal i
flag fotbal do jediné společné licence a je udělována komplexním odborníkům na americký fotbal.
3.A.
KOORDINÁTOR
Koordinátorem licence B je Radim Kroulík (kroulik@caaf.cz).
3.B.
PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ
Podmínky získání licence jsou:
• Dosažené vzdělání alespoň středoškolské s maturitou
• Držení licence C (tacklové nebo flagové) po dobu alespoň 2 let
• Úspěšně absolvovaný kurz VZST 2 v rozsahu 50 hodin. Tato podmínka musí být splněná v roce
úspěšné zkoušky nebo 4 předcházejících letech
1

2

VZST (vědecký základ sportovního tréninku) je obecný teoretický kurz společný pro všechny sporty a pořádají jej vybrané
akreditované instituce. Často je součástí kurzů pro trenéry II. třídy, nicméně jde o samostatný blok přednášek, kterého se
lze účastnit bez vazby na jiné sporty. Kurz lze absolvovat na jakékoliv akreditované instituci, avšak akceptování kurzů je
výhradně na koordinátorovi a vždy doporučujeme nejprve ověřit vhodnost a akceptovatelnost vybraného kurzu
VZST (vědecký základ sportovního tréninku) je obecný teoretický kurz společný pro všechny sporty a pořádají jej vybrané
akreditované instituce. Často je součástí kurzů pro trenéry II. třídy, nicméně jde o samostatný blok přednášek, kterého se
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• Účast (alespoň 75%) na teoretickém školení licence B v rozsahu 37 hodin. Tato podmínka musí
být splněná v roce úspěšné zkoušky nebo 2 předcházejících letech
• Účast (alespoň 75%) na praktickém školení licence B v rozsahu 43 hodin. Tato podmínka musí
být splněná v roce úspěšné zkoušky nebo 2 předcházejících letech
• Vykázání metodické praxe v rozsahu 20 hodin. Tato podmínka musí být splněná v roce úspěšné
zkoušky nebo 2 předcházejících letech
• Úspěšná zkouška. Ke splnění této podmínky lze přikročit až po doložení splnění výše uvedených
podmínek, přičemž pořadí splnění ostatních podmínek není stanoveno
3.C.
TEORETICKÉ ŠKOLENÍ LICENCE B
Teoretické školení licence B (TŠLB) je školení určené trenérům s pokročilými znalostmi. TŠLB probíhá
v offseason před sezónou v sudých letech.
TŠLB je součástí kurzu, který vede k získání trenérské licence B a pro trenéry, kteří chtějí licenci B
získat, je účast na TŠLB povinná. Na straně druhé, TŠLB je otevřen i trenérům, kteří do kurzu zapojeni
nejsou a TŠLB se tedy mohou zúčastnit všichni trenéři, kteří mají zájem o daná témata a svůj trenérský
rozvoj.
Účast na TŠLB není podmíněna držením licence C, nicméně z prostého důvodu pochopení probíraných
témat vyžaduje znalosti na úrovni držitele licence C.
3.C.1.
PRIMÁRNÍ ŠKOLITEL AKTUÁLNÍHO ROČNÍKU
Primárním školitelem TŠLB je Martin Kocián.
3.C.2.
POPLATEK
PŠLB je bez poplatku. Omezen je však okruh možných účastníků.
3.C.3.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY
Nejbližší TŠLB proběhne v offseason 2024.
3.D.
PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ LICENCE B
Praktické školení licence B (PŠLB) je školení určené trenérům s pokročilými znalostmi. PŠLB neprobíhá
v ustálených termínech, ale v během tréninků a přípravných kempů reprezentačních týmů všech úrovní.
PŠLB je součástí kurzu, který vede k získání licence B a pro trenéry, kteří chtějí licenci B získat, je účast
na PŠLB povinná. Na straně druhé, PŠLB je otevřen i trenérům, kteří do kurzu zapojeni nejsou a PŠLB
se tedy mohou zúčastnit všichni trenéři, kteří mají zájem o daná témata a svůj trenérský rozvoj.
Účast na TŠLB je podmíněna držením licence C.
3.D.1.
PRIMÁRNÍ ŠKOLITEL AKTUÁLNÍHO ROČNÍKU
PŠLB nemá primárního školitele.
3.D.2.
POPLATEK
PŠLB je bez poplatku. Omezen je však okruh možných účastníků.
3.D.3.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY
PŠLB momentálně probíhá, nyní již bez možnosti dodatečného zapojení. Nejbližší PŠLB proběhne
během sezóny 2024.
3.E.
ZKOUŠKA
Zkouškou se rozumí absolvování testu a přednes prezentace, které jsou nutnou podmínkou pro získání
licence B. Účast na zkoušce je podmíněna účastí na školení. Každý účastník může zkoušku v daném
ročníku3 absolvovat nanejvýš třikrát.
3.E.1.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY
Momentálně nejsou stanoveny žádné termíny. Nejbližší termín zkoušky nebude dřív než v říjnu 2022.
3.E.2.
POPLATEK
Účast na řádném termínu je zdarma. Účast na dodatečném termínu je zpoplatněna částkou 2500 Kč.

lze účastnit bez vazby na jiné sporty. Kurz lze absolvovat na jakékoliv akreditované instituci, avšak akceptování kurzů je
výhradně na koordinátorovi a vždy doporučujeme nejprve ověřit vhodnost a akceptovatelnost vybraného kurzu. Úspěšné
absolvování VZST obnáší alespoň 75% účast na výuce a složenou závěrečnou zkoušku
3
Další pokusy jsou možné až v dalším cyklu a po opětovném splnění podmínek
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4.

TACKLOVÁ LICENCE C

Trenérská licence III. třídy (licence C) se vydává odděleně pro tackle fotbal a pro flag fotbal. Tacklová
licence C potvrzuje vyšší trenérskou způsobilost pro tackle formu amerického fotbalu.
4.A.
KOORDINÁTOR
Koordinátorem tacklové licence C je Radim Kroulík (kroulik@caaf.cz).
4.B.
PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ
Podmínky získání licence jsou:
• Věk alespoň 18 let
• Nepřetržité členství v ČAAF po dobu alespoň 5 celých kalendářních let.4 Alternativami této
podmínky jsou:
o Úspěšně absolvovaný kurz VZST. Tato podmínka musí být splněná v roce úspěšné
zkoušky nebo 4 předcházejících letech (nebo)
o Vzdělání sportovního zaměření dosažené na české VŠ nebo VOŠ. Tato podmínka má
časově neomezenou platnost (nebo)
o Ve výjimečných případech smí koordinátor akceptovat i jiný typ sportovního vzdělání nebo
dlouhodobé fotbalové zkušenosti
• Úspěšná zkouška
4.C.
ŠKOLENÍ TACKLOVÉ LICENCE C
Školení tacklové licence C (ŠTLC) je školení určené trenérům se základními znalostmi. ŠTLC probíhá
v offseason před sezónou v lichých letech.
ŠTLC je součástí kurzu, který vede k získání tacklové licence C, nicméně účast na ŠTLC není nutnou
podmínkou získání tacklové licence C. Naopak, ŠTLC je otevřen i trenérům, kteří do kurzu zapojeni
nejsou a ŠTLC se tedy mohou zúčastnit všichni trenéři, kteří mají zájem o daná témata a svůj trenérský
rozvoj.
Pro účast na ŠTLC je nutná alespoň elementární znalost fotbalu.
4.C.1.
PRIMÁRNÍ ŠKOLITEL AKTUÁLNÍHO ROČNÍKU
Primárním školitelem ŠTLC je Radim Kroulík.
4.C.2.
POPLATEK
Pro členy, jejichž členství v ČAAF trvá bez přerušení (alespoň) od 1.1.2022, je ŠTLC zdarma. Pro
ostatní členy činí poplatek spojený se ŠTLC 2000 Kč.
4.C.3.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY
Školící dny jsou tématicky odlišné, tzn. neopakují se a nejsou vzájemně zastupitelné.
• Víkend 19.11. a 20.11. – Pardubice
o Téma: Obecné základy sportovního tréninku, vytváření tréninkových plánů, pravidla
• Víkend 3.12. a 4.12. – Pardubice
o Téma: Útok a special týmy
• Víkend 17.12. a 18.12. – Pardubice
o Téma: Obrana a special týmy
• Víkend 7.1. a 8.1. – Pardubice
o Praktická ukázka tréninkových drillů (tělocvična)
• Víkend 21.1. a 22.1. – Pardubice
o Praktická ukázka tréninkových drillů (tělocvična)
Výše uvedené termíny jsou kompletním výčtem pro offseason 2023. Nejbližší další ŠTLC proběhne
v offseason 2025.
4.D.
ZKOUŠKA
Zkouškou se rozumí absolvování testu a přednes prezentace, které jsou nutnou podmínkou pro získání
tacklové licence C. Účast na zkoušce není podmíněna účastí na školení. Každý účastník může zkoušku
v daném ročníku absolvovat nanejvýš dvakrát.
4

Při vydání licence v roce 2022 to znamená nepřetržité členství alespoň od roku 2016. Při vydání licence v roce 2023 alespoň od
roku 2017. Atd.
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4.D.1.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY
Řádný termín:
• Sobota 4.2. – Pardubice
Dodatečné termíny:
• Individuálně, po dohodě s koordinátorem
Nejbližší další řádný termín zkoušky bude následovat v offseason 2024.
4.D.2.
POPLATEK
Účast na řádném termínu je zdarma. Účast na dodatečném termínu je zpoplatněna částkou 2500 Kč.

5.

FLAGOVÁ LICENCE C

Trenérská licence III. třídy (licence C) se vydává odděleně pro tackle fotbal a pro flag fotbal. Flagová
licence C potvrzuje vyšší trenérskou způsobilost pro flag formu amerického fotbalu.
5.A.
KOORDINÁTOR
Koordinátorem flagové licence C je Bohuslav Rom (rom@caaf.cz).
5.B.
PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ
Podmínky získání licence jsou:
• Věk alespoň 18 let
• Účast na teoretickém školení flagové licence C v rozsahu 15 hodin (2 dnů). Tato podmínka musí
být splněná v roce úspěšné zkoušky
• Úspěšná zkouška
5.C.
ŠKOLENÍ FLAGOVÉ LICENCE C
Školení flagové licence C (ŠFLC) je školení určené trenérům se základními znalostmi. ŠFLC probíhá
každoročně v offseason před sezónou.
ŠFLC je součástí kurzu, který vede k získání flagové licence C a pro trenéry, kteří chtějí flagovou licenci
C získat, je účast na ŠFLC povinná. Na straně druhé, ŠFLC je otevřen i trenérům, kteří do kurzu zapojeni
nejsou a ŠFLC se tedy mohou zúčastnit všichni trenéři, kteří mají zájem o daná témata a svůj trenérský
rozvoj.
Pro účast na ŠFLC je vhodná alespoň elementární znalost fotbalu.
5.C.1.
PRIMÁRNÍ ŠKOLITEL AKTUÁLNÍHO ROČNÍKU
Primárním školitelem ŠFLC je Bohuslav Rom.
5.C.2.
POPLATEK
Pro členy, jejichž členství v ČAAF trvá bez přerušení (alespoň) od 1.1.2022, případně jejichž první
členství v ČAAF vzniklo v roce 2022, je ŠFLC zdarma. Pro ostatní členy činí poplatek spojený se ŠFLC
2000 Kč.
5.C.3.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY
Školící víkendy jsou tématicky identické, tzn. nutností je účast na (alespoň) jednom víkendu.
• Víkend 7.1. a 8.1. – Prostějov
• Víkend 14.1. a 15.1. – Příbram
Témata (shodná pro všechny víkendy):
• Základy sportovního tréninku dětí
• Pravidla flag fotbalu
• Herní dovednosti dle pozic, základní herní schémata útoku a obrany, hlášení akcí útoku a obrany
Výše uvedené termíny jsou kompletním výčtem pro offseason 2023. Nejbližší další ŠFLC proběhne
v offseason 2024.
5.D.
ZKOUŠKA
Zkouškou se rozumí absolvování testu a přednes prezentace, které jsou nutnou podmínkou pro získání
flagové licence C. Účast na zkoušce je podmíněna účastí na školení. Každý účastník může zkoušku
v daném ročníku absolvovat nanejvýš dvakrát.
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5.D.1.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY
Řádné termíny:
• Neděle 9.2. – Prostějov
• Neděle 16.2. – Příbram
Dodatečné termíny:
• Individuálně, po dohodě s koordinátorem
Nejbližší další řádný termín zkoušky bude následovat v offseason 2024.
5.D.2.
POPLATEK
Účast na řádném termínu je zdarma. Účast na dodatečném termínu je zpoplatněna částkou 2500 Kč.

6.

TACKLOVÁ LICENCE D

Trenérská licence IV. třídy (licence D) se vydává odděleně pro tackle fotbal a pro flag fotbal. Tacklová
licence D potvrzuje základní trenérskou způsobilost pro tackle formu amerického fotbalu na úrovni
asistenta trenéra.
6.A.
KOORDINÁTOR
Koordinátorem tacklové licence D je Radim Kroulík (kroulik@caaf.cz).
6.B.
PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ
Podmínky získání licence jsou:
• Věk alespoň 16 let
• Účast na teoretickém školení tacklové licence D v rozsahu 3 hodin
6.C.
ŠKOLENÍ TACKLOVÉ LICENCE D
Školení tacklové licence D (ŠTLD) je školení určené začínajícím trenérům. ŠTLD probíhá v
nepravidelných intervalech celoročně.
ŠTLD je součástí kurzu, který vede k získání tacklové licence D a pro trenéry, kteří chtějí tacklovou
licenci D získat, je účast na ŠTLD povinná.
6.C.1.
PRIMÁRNÍ ŠKOLITEL AKTUÁLNÍHO ROČNÍKU
Primárním školitelem ŠTLD je Radim Kroulík.
6.C.2.
POPLATEK
ŠTLD konané v roce 2022 je pro všechny členy ČAAF zdarma.
ŠTLD konané v roce 2023 je zdarma pro členy, jejichž první členství v ČAAF vzniklo v roce 2023. Pro
ostatní členy činí poplatek spojený se ŠTLD konaným v roce 2023 1000 Kč.
6.C.3.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY
Školící dny jsou tématicky identické, tzn. nutností je účast na (alespoň) jednom školícím dnu.
• Středa 17.8. – Online
• Pátek 26.8. – Online
• Čtvrtek 1.9. – Online
• Středa 14.9. – Online
• Pondělí 26.9. – Online
• Čtvrtek 6.10. – Online
• Pondělí 5.12. – Online
• Čtvrtek 15.12. – Online
• Další školící dny budou následovat na jaře 2023
• Pozn.: Podmínkou konání školícího dne je alespoň 5 přihlášených účastníků
Témata (shodná pro všechny školící dny):
• Tréninkové období a příprava tréninkového plánu
• Základní drilly po pozicích/skupinách

Nařízení Předsednictva

7.

FLAGOVÁ LICENCE D

Trenérská licence IV. třídy (licence D) se vydává odděleně pro tackle fotbal a pro flag fotbal. Flagová
licence D potvrzuje základní trenérskou způsobilost pro flag formu amerického fotbalu na úrovni
asistenta trenéra.
7.A.
KOORDINÁTOR
Koordinátorem flagové licence D je Bohuslav Rom (rom@caaf.cz).
7.B.
PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ
Podmínky získání licence jsou:
• Věk alespoň 16 let
• Účast na teoretickém školení flagové licence D v rozsahu 3 hodin
7.C.
ŠKOLENÍ FLAGOVÉ LICENCE D
Školení flagové licence D (ŠFLD) je školení určené začínajícím trenérům. ŠFLD probíhá v
nepravidelných intervalech celoročně.
ŠFLD je součástí kurzu, který vede k získání tacklové licence D a pro trenéry, kteří chtějí flagovou licenci
D získat, je účast na ŠFLD povinná.
7.C.1.
PRIMÁRNÍ ŠKOLITEL AKTUÁLNÍHO ROČNÍKU
Primárním školitelem ŠFLD je Bohuslav Rom.
7.C.2.
POPLATEK
ŠFLD konané v roce 2022 je pro všechny členy ČAAF zdarma.
ŠFLD konané v roce 2023 je zdarma pro členy, jejichž první členství v ČAAF vzniklo v roce 2023. Pro
ostatní členy činí poplatek spojený se ŠFLD konaným v roce 2023 1000 Kč.
7.C.3.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY
Školící dny jsou tématicky identické, tzn. nutností je účast na (alespoň) jednom školícím dnu.
• Čtvrtek 25.8. – Online
• Pátek 2.9. – Online
• Pondělí 3.10. – Online
• Čtvrtek 8.12. – Online
• Další školící dny budou následovat na jaře 2023
• Pozn.: Podmínkou konání školícího dne je alespoň 5 přihlášených účastníků
Témata (shodná pro všechny školící dny):
• Tréninkové období a příprava tréninkového plánu
• Základní drilly po pozicích/skupinách
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