
 
 
 
 
 
V Praze dne 1.7.2022      
 
Vážení sportovní přátelé,  
 
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FTVS) připravuje ve 
školním roce 2022/2023 další běh Trenérské školy LICENCE „A“.  
 

Český střelecký svaz, z.s. dohodl otevření 
Trenérské školy sportovní střelby LICENCE „A“. 

 
Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného 
studia získá frekventant osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích vč. vysvědčení, jehož 
platnost lze uplatnit i v zahraničí. Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání 
trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní 
podmínku pro vydání živnostenského listu Provozování tělovýchovných a sportovních 
služeb v oblasti studované specializace.  
 
Podmínky studia: 
Ukončené středoškolské vzdělání – m a t u r i t a (vysvědčení ověřené notářem).  
O formě a způsobu výběrového řízení rozhoduje Český střelecký svaz, z.s. podle svých 
vlastních kritérií, zvyklostí a možností, a je garantem výběrového řízení. Podmínkou je  
u ČSS, z.s. druhá nejvyšší trenérská kvalifikace. (licence B, II. tř.).  
 
Kritéria pro výběr účastníků ČSS: 
Účastníkem vzdělávacího projektu může být osoba se středním vzděláním, starší 18 let, 
zdravotně způsobilá. Předpokládá se členství v ČSS, z.s. již získaná II. trenérská kvalifikace 
ČSS, z.s. a platný zbrojní průkaz sk. „B“.  
 
Profil žadatele o studium: 
Žadatel ovládá nutné pedagogicko – psychologické aspekty výuky střelby, má základy 
anatomie a fyziologie, ovládá základy první pomoci. Podle přesně stanovených postupů 
umí specifikovat potřeby svých svěřenců, dokáže je připravit na soutěže. Orientuje se 
v základech sportovní výživy a suplementace a problematice dopingu.  
Ovládá zásady bezpečnosti při střelbě a režim na střelnici. Umí ukázat zbraň a správně 
pojmenovat její jednotlivé části. Dokáže se orientovat v pravidlech sportovní střelby.  
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Organizační formy a metody výuky: 
Délka studia je dva roky. Studium probíhá v pátek od 12:00 do soboty do 17:00 jednou v 
měsíci od října 2022 do června 2024. Teoretická výuka bude probíhat formou přednášek, 
výkladu, samostudia z textů doporučené a studijní literatury na FTVS UK v Praze (ul. José 
Martího 31, Praha 6).  
V praktické výuce bude preferována forma nácviku získávání praktických dovedností, 
metodické výstupy a řízená praxe. Tuto formu studia bude organizovat Český střelecký 
svaz, z.s.   
Výsledky předchozího vzdělání dosažené na jiné VŠ jsou uznány dle platných předpisů UK.  
 
Ekonomické podmínky:  
Školné je stanoveno na 13 000,- Kč za každý akademický rok. Je v přímé pravomoci 
příslušného sportovního svazu či spolku, zda přispěje posluchači na studium a jaká 
kritéria si pro příspěvek určí (po úspěšném absolvování studia apod.). Posluchač studuje 
na své náklady. Vedle základního poplatku, který student hradí vždy před zahájením 1. a 
2. ročníku školy, hradí si student cestovné, ubytování, stravné, odbornou literaturu a 
veškeré náklady na kurz specializace. 
 
Přihláška: 
Zájemci o studium z řad členů ČSS, z.s. zašlou přihlášku nejpozději do 25. července 2022. 
Na e-mail: hermel@shooting.cz 
Telefon: 602 362 893 
 
 

Ivan Hermel 
viceprezident svazu a garant TŠ 

 
 
 
 
 
  
   


