
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 „B“.  

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

rádi bychom Vás informovali o otevření dalšího kurzu trenérské školy se zaměřením na 
trenérskou licenci B, tedy druhou nejvyšší trenérskou kvalifikaci. Po jejím ukončení bude 
úspěšnému absolventovi vydáno osvědčení, které opravňuje k získání živnostenského listu. 

Kurz se koná 2x ročně (podzim, jaro), je koncipován v rozsahu 150 hodin a rozdělen na dvě 
části: 
50 hodin obecné části zajišťuje Fakulta tělesné výchovy a sportu ( dále jen FTVS ) a je 
zakončena závěrečným testem. Cena obecné části je 3800 Kč.  

100 hodin specializace ( praktické části ) zajišťuje ČSS, z.s. Výuka, termíny, cena 
a podmínky úspěšného ukončení specializace - ústní zkouška, praktická zkouška 
a závěrečná práce se stanovuje podle svazových dispozic. 

Podmínky přijetí ke studiu ze strany FTVS: 
- ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou (ověřená kopii vysvědčení)
- třetí nejvyšší trenérská kvalifikace v daném sportovním odvětví ( licence C, III. třída )

Nematuranti musí absolvovat všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity v 
rozsahu 50 hodin, který se koná 1x ročně (květen - červen), cena: 4 000 Kč.  

aktuální termín pro licenci B – obecná část: 16. – 18. 9. a 23. – 25. 9. 2022 

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 III. trenérská kvalifikace 
ČSS, z.s. a platný zbrojní průkaz sk. „B“.  
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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 

 
 
 
 
 
  
   


