
TRENÉRSKÝ ŘÁD 

A. Udělování trenérských licencí 

Trenérské licence uděluje Český svaz moderního pětiboje (ČSMP) prostřednictvím 
pověřeného pracovníka na základě ústní či písemné žádosti trenéra. 

Licence A se přiznává: 

1. Absolventům trenérského oboru vysoké školy (VŠ) tělovýchovného zaměření uznané 
ČSMP se specializací pro moderní pětiboj, kteří mají nejméně dvouletou trenérskou 
praxi v soutěžích řízených ČSMP (či jinou federací sdruženou v UIPM). 

2. Absolventům trenérských škol a dalšího vzdělávání, probíhající mimo vysokoškolské 
studijní programy, uznané ČSMP a zaměřené na moderní pětiboj. Podmínkou uznání je 
min. dvouletá trenérská praxe v soutěžích řízených ČSMP (či jinou federací sdruženou 
v UIPM) ve funkci osobního trenéra. 

3. Trenérům, kteří po získání licence B absolvovali odbornou trenérskou praxi delší pěti let 
a zároveň jsou či byli osobními trenéry závodníků, kteří se zúčastnili alespoň jedné  
z následujících soutěží: OH, MS, ME, MSJ, resp. MEJ. 

Licence B se přiznává: 

1. Absolventům trenérského oboru VŠ tělovýchovného zaměření uznané ČSMP  
se specializací pro moderní pětiboj. 

2. Absolventům trenérských škol a dalšího vzdělávání, probíhající mimo vysokoškolské 
studijní programy, uznané ČSMP a zaměřené na moderní pětiboj. 

3. Trenérům, kteří absolvovali kurz trenérů licence B pořádaný ČSMP a úspěšně složili 
předepsanou zkoušku.  

4. Absolventům studia VŠ tělovýchovného zaměření uznané ČSMP s jinou specializací  
či bez specializace, kteří splňují alespoň jednu z níže uvedených podmínek: 
a) mají nejméně dvouletou trenérskou praxi v oblasti moderního pětiboje ve funkci  

osobního trenéra, 
b)  složili zkoušku předepsanou pro licenci B. 

5. Trenérům, kteří po získání licence C absolvovali odbornou trenérskou praxi delší pěti let 
a zároveň jsou či byli osobními trenéry závodníků, kteří se zúčastnili alespoň jedné z 
následujících soutěží: OH, MS, ME, MSJ, resp. MEJ. 

6. Absolventům vzdělávacích kurzů, které uzná Komise vrcholového sportu (KVS) ČSMP 
na základě doporučení pověřeného pracovníka (např. kurzy úrovně 3 či 4 vzdělávacího 
trenérského programu UIPM apod.). 

 



Licence C se přiznává: 

1. Trenérům, kteří absolvovali trenérský kurz licence C pořádaný ČSMP a úspěšně složili 
písemnou zkoušku. 

2. Reprezentantům ČR (i bývalým) starším osmnácti let, kteří složili předepsanou zkoušku 
pro licenci C. 

3. Absolventům VŠ tělovýchovného zaměření a absolventům střední sportovní školy, kteří 
složili předepsanou zkoušku pro licenci C. 

4. Trenérům s praxí delší jednoho roku v oblasti moderního pětiboje, kteří úspěšně složili 
zkoušku předepsanou pro licenci C. 

5. Trenérům, kteří mají platnou trenérskou licenci v jezdeckém sportu, plavání, šermu, 
střelbě či atletice (minimálně licence C, resp. 3. trenérská třída) a zároveň úspěšně 
složili zkoušku předepsanou pro licenci C. 

6. Absolventům vzdělávacích kurzů, které uzná KVS ČSMP na základě doporučení 
pověřeného pracovníka (např. kurzy úrovně 1 či 2 vzdělávacího trenérského programu 
UIPM apod.). 

B. Prováděcí pokyny 

Za kvalitu kurzů odpovídá garant kurzu, který se podílí i na případném výběru lektorů.  

Kurz licence C  
je jednodenní či dvoudenní seminář. Kurzy mohou absolvovat pouze osoby  
s ukončeným základním vzděláním. 

Doporučený minimální obsah: 
- 3 výukové jednotky obecných základů sportovního tréninku (anatomie, fyziologie, 

psychologie, pedagogika, teorie sportovního tréninku, první pomoc…), 
- 3 výukové jednotky teorie tréninku moderního pětiboje, 
- 3 praktické výukové jednotky se zastoupením minimálně 2 disciplín moderního 

pětiboje. 

Zkouška potřebná k získání licence C má pouze písemnou část. Dvacet otázek bez  
volitelných možností odpovědi svou obtížností odpovídá požadavkům kladeným  
na pracovníky uvedeným v bodě E tohoto Řádu. Pro udělení licence je třeba 80% 
správných odpovědí. 

Kurz licence B 
je složen jednak z bloků teoretických, obsahující základy sportovního tréninku, 
postihující teorii sportovní přípravy v moderním pětiboji a základy pravidel moderního 
pětiboje. Část praktická se věnuje všem disciplínám moderního pětiboje. Zkouška 
potřebná k získání licence B může mít formu písemnou, praktickou  
či kombinaci obou. Obsah zkoušky a kritéria splnění schvaluje KVS na návrh garanta 
kurzu. 



Kurzy mohou absolvovat osoby starší 18 let. Základním předpokladem získání licence C i B  
na základě absolvování kurzů je 100% účast na kurzech. Výjimku může v odůvodněných 
případech udělit pouze garant kurzu. Podmínky přijetí a finanční náležitosti vyhlašuje ČSMP. 

C. Žádosti 

Žadatelé o přiznání licence předkládají žádosti ústně či písemně na sekretariát ČSMP. Žádost 
ev. doloží potřebnými doklady (potvrzením klubu o trenérské praxi, potvrzení  
o absolvování školy či kurzu atd.).  

D. Platnost licence a pravidla jejího obnovení 

Licence jsou zapisovány do Registru trenérských licencí. Tento registr obsahuje jméno a 
příjmení trenéra, datum narození a nejvyšší dosaženou licenci spolu s datem udělení a 
délkou platnosti.  

Doba platnosti licence u všech stupňů je 4 roky. 

Podmínkou pro obnovení licence je, že držitel licence prokáže trenérskou činnost v daném 
období. 

Pro opětovné vydání licence A a B je nutné prokázat účast na alespoň jednom semináři za 
čtyři roky jako posluchač nebo jako přednášející anebo publikační činnost v daném období. 

E. Doporučené kvalifikační předpoklady pro trenérskou práci  

v oblasti moderního pětiboje jsou stanoveny tímto řádem takto: 

licence A:  u trenérů reprezentačních družstev ČR v kategorii seniorů; garantů sportovní 
přípravy STM a koordinátora STM; 

licence B: u trenérů reprezentačních družstev ČR v kategorii juniorů všech trenérů 
působících v rámci systému STM; 

licence C:  u vedoucích trenérů oddílů či osobních trenérů. 

F. Pořádání trenérských kurzů 

ČSMP pořádá kurz licence C minimálně jedenkrát za 2 roky a minimálně jednou za čtyři roky 
kurz licence B. 

G. Finanční náležitosti 

Zařazení do Registru trenérských licencí je bezplatné. ČSMP oznamuje předem cenu 
pořádaných kurzů. V případě úspěšného absolvování kurzu může svaz trenérovi zpětně 
uhradit kursovné nebo jeho část. Vystavení potvrzení o držení licence je bezplatné. 

 



H. Ostatní ustanovení 

VV může na návrh KVS udělit výjimku z tohoto Trenérského řádu, pokud neodporuje 
závazným normám MŠMT, NSA či nadřízeným subjektům. Na jejím základě může trenér 
pracovat i na pozici, na kterou dosud nemá licenci. Předpokladem udělení výjimky je žádost, 
kterou předkládá žadatel v písemné formě spolu s odůvodněním žádosti. Žadatelem může 
být jedinec či sdružení. Rozhodujícím kritériem je přínos udělení výjimky pro moderní pětiboj 
v České republice. 

 

Schváleno VV ČSMP, 12.11.2020 

 


