
 

Zprávy ČAAF 

Trenérská licence B 
Podmínky 

• Držení trenérské licence C po dobu alespoň tří let 
• Aktivní trenérská činnost po dobu držení licence C 
• Absolvovaný ministerstvem akreditovaný trenérský kurz v rozsahu 150 hodin 

o Požadovaných 150 hodin je rozděleno mezi všeobecnou teorii (započítává se 
absolvovaný trenérský kurz II. třídy) a fotbalovou specializaci 

o Všeobecnou teorii lze ze nahradit titulem Bc. získaným na VŠ se sportovním 
zaměřením 

• Zpracování a obhájení práce na zadané fotbalové téma 
Platnost 

• Neomezená 
 
Trenérská licence C 
Podmínky 

• Držení trenérské licence D nebo splnění podmínek pro ni  
• Absolvovaný (včetně závěrečné zkoušky) trenérský kurz II. třídy (vědecký základ 

sportovního tréninku) 
o Lze ze nahradit titulem Bc. získaným na VŠ se sportovním zaměřením 
o Lze nahradit trenérskou licencí B z jiného sportu (pakliže k získání bylo 

zapotřební absolvovat trenérský kurz II. třídy) 
Platnost 

• Neomezená 
 
Trenérská licence D 
Podmínky 

• Alespoň šest absolvovaných trenérských školících dnů v posledních čtyřech letech 
Platnost 

• Dva roky od vydání, bez možnosti obnovení ani prodloužení 
• Licence nebude vydávána jako diplom, půjde jen o evidenci osob 

 
Možnost vzdělávání 
Trenérské školící dny (podmínka pro licenci D) 

• ČAAF tyto školící dny pořádá v zimní přestávce. Účast je možná za podmínek 
vyhlášených před konáním školení 

• Lze uplatnit i jiná absolvovaná školení obdobného typu za předpokladu jejich řádného 
doložení. Akceptování jiných školení je výhradně na ČAAF 

Vědecký základ sportovního tréninku (podmínka pro licenci C) 
• ČAAF tento kurz spoluzajišťuje jednou ročně na vybrané VŠ v České republice. 

V případě nízkého zájmu může ČAAF zajištění kurzu odvolat 
• Podmínkou není absolvování kurzu spolupořádaného ČAAF. Podmínka bude splněna 

absolvováním jakéhokoliv stejného kurzu s akreditací. Akceptování jiných školení je 
výhradně na ČAAF (doporučujeme nejprve ověřit vhodnost kurzu) 

Akreditovaný trenérský kurz (podmínka pro licenci B) 
• Tento kurz v nejbližším období ČAAF nebude nabízet a licenci B není možné získat 

 
Povinnost mít licencované trenéry 
Povinnost 

• Počínaje sezónou 2014 se do soutěží tackle fotbalu smí přihlašovat pouze kluby 
s licencovanými klubovými trenéry. Licencovaným trenérem je osoba s licencí trenéra 
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amerického fotbalu. Licencovaným klubovým trenérem je člen klubu s licencí trenéra 
amerického fotbalu, který je garantem tréninkového procesu všech týmů daného klubu 

Sezóny 2014 a 2015 
• V sezónách 2014 a 2015 je povinnost splněna alespoň dvěma licencovanými klubovými 

trenéry, z nichž alespoň jeden má licenci C nebo vyšší 
Nové kluby 

• Jde-li o první nebo druhou účast klubu v soutěžích, je povinnost splněna alespoň dvěma 
licencovanými klubovými trenéry s jakoukoliv licencí 

 
Role garanta 
Garantem tréninkového procesu v rámci klubu (tzn. osobou přebírající odpovědnost za klub 
pro trenérské stránce) nebude člen klubu automaticky, ale musí s roli garanta souhlasit. 
Současně tímto platí, že povinnost mít licencovaného trenéra nebude splněná automaticky, ale 
dotyčný trenér musí souhlasit se svojí rolí, která bude spočívat v převzetí odpovědnosti za 
tréninky a do jisté míry i zápasy všech týmů daného klubu. 
 
Zahraniční a jiné licence 
Uznávání zahraničních licencí 

• Cizí (v zahraničí vydané) licence nebudou uznávány. Zahraniční trenér (nebo český 
trenér mající licenci ze zahraničí) musí mít pro možnost trénovat, resp. plnit roli garanta, 
v soutěžích ČAAF tuzemskou licenci  

Praxe trenérů 
• Trenérská praxe zahraničních trenérů nehraje roli, neboť samotná trenérská úroveň je 

jedním, avšak zdaleka nikoliv jediným kritériem celého trenérského konceptu. Pouze na 
základě mnoholeté praxe tedy licenci vydat nelze 

Licence z jiných sportů 
• Z jiných sportů budou uznávány pouze licence B a vyšší a to pouze jako ekvivalent 

všeobecného kurzu. Pro získání jakékoliv fotbalové licence je vždy nutné absolvovat 
trenérské školící dny s fotbalovou specializací 

 
Licence z roku 2011 
Trenéři, kteří své licence získali v roce 2011, mají licenci B shodnou s ročníkem 2013. Tzn. i 
absolventi z roku 2011 mají platnou podmínku „vědecký základ sportovního tréninku“. 
 
Sítě v brankách 
Ruší se pravidlo o nutnosti odstranění sítí z branek na hřištích používaných primárně na 
kopanou. Je věcí pořadatele zápasu, zda-li tak učiní v rámci kvalitnější přípravy hřiště na 
americký fotbal. 
 
mBank 
Zopakování ze Zpráv 14 
V rámci marketingové akce mBank byly klubům odeslány následující částky na jejich klubové 
bankovní účty. Šlo o bonusy za osoby, které kluby na výzvu nahlásily. 
Bjorken Hammere 600 korun 
Brno Alligators 300 korun 
Ostrava Steelers 4200 korun 
Pardubice Bucks 1800 korun 
Pardubice Stallions 600 korun 
Prague Lions 4200 korun 
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Možnost absolvování všeobecného trenérského kurzu 
Zopakování ze Zpráv 14 
Na základě informace ČUS (České unie sportu, dříve ČSTV) informujeme zájemce o možnost 
absolvování všeobecného trenérského kurzu, tzn. podmínky získání trenérské licence na FTVS 
UK v Praze. 
Termín konání školení licence B (je to podmínka pro fotbalovou licenci C) je 13.-15. a 20.-22. 
září. Termín přihlášek je do 25. srpna, nicméně doporučujeme spíše včasnější reakci. 
Kontaktem je Karel Kovář, kkovar@ftvs.cuni.cz (tel.: 220172091). 
ČAAF pro účastníky tohoto kurzu neposkytuje žádnou podporu (nejde o kurz organizovaný 
ČAAF), nicméně v případě nutnosti lze přes ČAAF vysvětlit neobvyklé postavení účastníků 
z řad našich zájemců (na rozdíl od ostatních sportů tento kurz nežádáme pro pokročilé trenéry, 
ale pro začátečníky) a že nejde o vystavení licence B, ale pouze o doklad o absolvování tohoto 
kurzu. 
 
Přidělování kreditů za fotografie členů týmu 
Zopakování ze Zpráv 14 
Týmy měly možnost získat kredity za upravené fotografie členů. 
Nakonec byly proti původním předpokladům zvoleny tři kategorie 
Deset kreditů získaly týmy, které mají zcela jednotné fotografie všech členů týmu 
Šest kreditů získaly týmy, které mají alespoň 90% hráčů na fotkách s jednotným pozadím a 
fotky působí sladěně. 
Dva kredity získaly týmy, kde byla jasně patrná určitá snaha o týmovost (jednotnost) větší části 
fotek. 
Přisouzené kredity: 
PBP - 0 
LIO - 6 
ALL - 10 
STE - 10 
BUL - 10 
STA - 6 
BOB - 0 

WAR - 10 
BLD - 6 
PTR - 0 
HEL - 2 
HIP - 0 
  
 

MUS - 10 
TIT - 2 
RNG - 0 
BUC - 6 
GLA - 10 
 
 

KNI - 2 
PIT - 0 
MMT - 10 
SGR - 0 
DTS - 10 

 
Rozhodnutí DK 
37/2013 – Příbram Bobcats byli potrestáni pokutou 8000 Kč za nedostavení se k zápasu STA-
BOB. Zápas byl současně kontumován ve prospěch Stallions. 
38/2013 – Brno Alligators budou za nestejnou barvu kalhot případně potrestáni dle rozhodnutí 
Parlamentu ve věci jejich odvolání za stejné provinění v jiném zápase. 
39/2013 – Brno Alligators byli potresáni pokutou 3000 Kč za pozdní dodání statistik ze zápasu 
ALL-BUL. 
40/2013 – Rozhodčí Radim Kroulík byl potrestán pokutou 700 Kč a rozhodčí Adam Dvořáček, 
Lukáš Dvořák, Libor Coufal a Richard Gazdík byli potrestáni pokutou 500 Kč za 
nedostatečnou kontrolu hřiště zápasu ALL-STE. 
Úplná rozhodnutí naleznete v příslušné sekci webu. 


