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Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska – Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 

Směrnice starosty SH ČMS 

 

Ročník:  2015                                           V Praze dne:                                    Číslo: 4 

 

Směrnice č. 4/2015  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

o trenérských kvalifikacích v požárním sportu 
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) po projednání trenérsko-metodické 

komise (TMK) spolku ve spolupráci s UK FTVS v Praze stanovuje tyto zásady pro 

udělování trenérské kvalifikace v požárním sportu. 

 

Čl. 1. 

Rozsah platnosti 

 

1.1 Ve smyslu této Směrnice a Prováděcích a organizačních pokynů vydaných k této 

Směrnici, uděluje SH ČMS kvalifikace „Trenér požárního sportu“. 

 

1.2 Tato Směrnice se vztahuje v souladu s příslušnými ustanoveními registrovaných 

stanov SH ČMS na všechny složky a členy SH ČMS, případně další zájemce o 

získání trenérské kvalifikace v požárním sportu. 

 

Čl. 2. 

Přehled kvalifikací a charakteristika činnosti 

 

2.1  Trenér požárního sportu III. třídy 

je odborný pracovník, který je oprávněn samostatně plánovat, vést, řídit a 

vyhodnocovat tréninkový proces zaměřený na zvyšování sportovní výkonnosti 

v požárním sportu. Tuto činnost provádí především v základních článcích SH 

ČMS. Své zkušenosti uplatňuje rovněž při přípravě sportovních soutěží a může být 

pověřen lektorskou činností při školeních a doškolováních trenérů.  

 

2.1.1 Je oprávněn vykonávat svoji činnost v rámci akcí, které svým charakterem 

nenaplňují podmínky zákona 455/91 Sb. (Živnostenského zákona). Kvalifikace 

trenér požárního sportu III. třídy nesplňuje podmínky odborné způsobilosti dle 

tohoto zákona. 

 

2.1.2. Kvalifikace trenér požárního sportu III. třídy a předepsaná praxe jsou základní 

podmínky pro přijetí do školení trenéra požárního sportu II. třídy. 

 

2.2  Trenér požárního sportu II. třídy 

je odborný pracovník, který je oprávněn samostatně plánovat, vést, řídit, a 

vyhodnocovat tréninkový proces a výcvik zaměřený ke zvyšování sportovní 

výkonnosti v požárním sportu. Tuto činnost provádí především s výkonnostními a 

vrcholovými sportovci a talentovanou mládeží. Své zkušenosti uplatňuje rovněž při 

přípravě sportovních soutěží a může být pověřen lektorskou činností při školeních a 

doškolováních trenérů.  
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2.2.1 Kvalifikace „Trenér požárního sportu II. třídy" je udělována na základě 

stanovených kritérií. 

 

2.2.2 Kvalifikace „Trenér požárního sportu II. třídy" splňuje podmínky odborné   

způsobilosti dle zákona 455/91 Sb., Živnostenský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášek MPSV ČR, č. 21/91 Sb. a č. 324/91 Sb. 

 

2.3 Trenér požárního sportu I. třídy 

 

2.3.1 Trenér požárního sportu I. třídy je nejvyšší trenérskou kvalifikací. Plní obdobné 

úkoly jako  trenér požárního sportu II. třídy. 

 

2.3.2 Kvalifikace trenéra požárního sportu I. třídy je udělována na základě splnění 

stanovených kritérií. 

 

2.3.3 Kvalifikace „Trenér požárního sportu I. třídy" splňuje podmínky odborné 

způsobilosti dle zákona 455/91 Sb., Živnostenský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášek MPSV ČR, č. 21/91 Sb. a č. 324/91 Sb. 

 

ČI. 3 

Povinnosti a práva trenérů požárního sportu 

 

Rozhodnutím, podílet se dobrovolně na vedení a zajišťování sportovního procesu 

v požárním sportu, vzniká povinnost řídit se všemi normami, směrnicemi, prováděcími 

pokyny a dalšími ustanoveními, které SH ČMS a jeho orgány vydávají. Jsou v nich 

zakotveny nejen povinnosti, ale také práva odborných pracovníků v požárním sportu. 

 

ČI. 4.  

Podmínky pro získání kvalifikace 

 

4.1 Obecné podmínky 

a) dosažení věku 18 let 

b) úspěšné absolvování stanovené odborné přípravy (školení v SH ČMS, nebo 

vzdělávání mimo SH ČMS viz 4.2 a 4.3) 

c) předepsaná praxe viz 4.4. 

 

4.2.1. Pořadatelé a rozsah školení kvalifikací 

Kvalifikace Rozsah školení Odpovědný orgán Provádí 

Trenér požárního sportu 

III. třídy 

30 hodin TMK SH ČMS Trenér I., anebo II. třídy 

Trenér požárního sportu 

II. třídy 

150 hodin (ÚSO) 

200 hodin (SO) 

TMK SH ČMS Trenér I., anebo II. třídy 

+ lektor 

Trenér požárního sportu 

I. třídy 

Diplomovaný trenér 

510 hodin 

VŠ studium 

TMK SH ČMS + TŠ UK 
FTVS UK FTVS  

Trenér I.+ lektor 

Legenda :   

TMK SH ČMS  - Trenérsko-metodická komise SH ČMS 

TŠ UK FTVS   - Trenérská škola při UK FTVS  

UK FTVS  - Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy v Praze 

ÚSO - Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

SO - Střední odborné vzdělání bez maturity 
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4.2.2. Trenérsko – metodická komise SH ČMS 

Trenérsko- metodická komise SH ČMS je složena z min. 10 členů, odborníků z oblasti 

požárního sportu. Členy trenérsko – metodické komise jmenuje a odvolává VV SH 

ČMS na návrh příslušné ÚO rady případně odborných rad SH ČMS na dobu 3 let. 

Členem trenérsko-metodické komise jsou min. dva zástupci TŠ UK FTVS případně 

další odborníci mimo SH ČMS. 

 

4.3. Předepsané vzděláni získané mimo SH ČMS 

Vzdělání  Kvalifikace 

Absolvent studia Trenérské školy při FTVS nebo 

jiného studia trenérské školy či kurzu se sportovním 

zaměřením v min. rozsahu uvedeném v základní  a 

obecné části rámcového programu Prováděcích a 

organizačních pokynů k této směrnici + praxe 

v požárním sportu potvrzená SH ČMS v min. 

rozsahu uvedeném ve speciální části rámcového  

programu Prováděcích a organizačních pokynů 

k této směrnici* 

Trenér ………… II. třídy 

Absolvent studia Trenérské školy při FTVS, anebo 

studia TVS FTVS UK s trenérskou specializací 

požární sport 

Trenér …………. I. třídy 

 

*Vzdělání získané mimo SH ČMS se ověřuje předložením diplomu, licence nebo osvědčení 

o absolvování studia s příslušnou zkouškou ze specializace. Uznána budou stejná témata 

výuky absolvovaná v min. rozsahu předepsané hodinové dotace v rámcovém 

harmonogramu Prováděcích a organizačních pokynů k této směrnici s dobou uznání 

platnosti pěti let.   

 

4.4  Délka praxe pro přijetí do školení - ke studiu 

Minimální požadavky jsou:  

Trenér požárního sportu III. třídy 2 roky praxe v požárním sportu 

Trenér požárního sportu II. třídy  2 roky praxe jako trenér III. třídy 

Trenér požárního sportu I. třídy 2 roky praxe jako trenér II. třídy 

 

Čl. 5. 

Jmenování 

 

5.1  Předpokladem pro jmenování je splnění podmínek pro získání kvalifikace uvedených v 

čl. 4.. Jmenován může být absolvent školení pořádaného v SH ČMS, který úspěšně 

vykonal zkoušky, nebo uchazeč, který splnil podmínky uvedené v odst. 4.3. Jmenování 

provádí pořadatel školení na návrh příslušný dle odst. 4.2 prostřednictvím svého 

pověřeného zástupce. 

 

5.2  U trenéra požárního sportu I. a II. třídy  

       Jmenování je provedeno vydáním kvalifikačního (licenčního) průkazu s uvedením 

jména a příjmení, data narození jeho držitele, stupněm dosažené kvalifikace, s 

uvedením data a roku jmenování a s dobou ukončení platnosti. Kvalifikační (licenční) 

průkaz, je označen číslem, pod kterým je uchazeč veden v evidenci SH ČMS a 

osvědčení o rekvalifikaci. Jmenování provádí TMK SH ČMS. 
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Čl. 6 

Platnost kvalifikace 

 

6.1  Kvalifikace uvedené v čl. 2 jsou platné do čtvrtého roku po udělení, (obnovení) příslušné 

kvalifikace. 

 

6.2  Obnovení - prodloužení platnosti provádí ten orgán, který provedl jmenování. Obnovení 

platnosti kvalifikace se provádí vždy na základě úspěšného absolvování doškolovacího 

semináře, jehož minimální délka je pro trenéry požárního sportu III. třídy 6 hodin a pro 

trenéry II. a I třídy 12 hodin. Doškolování je zakončeno zkouškou dle prováděcích 

pokynů. 

 

6.3  Nesplní-li uchazeč podmínky pro obnovení příslušné kvalifikace, neprodlouží se mu 

tato na další období. Průkazy uvedené v čl. 2 s prošlou dobou platnosti neopravňují 

držitele vykonávat vyznačenou funkci, ani využívat práv dle čl. 3. Jestliže si držitel 

takovéhoto neplatného průkazu neobnoví jeho platnost do pěti let, je vyřazen z 

evidence a je na něj pohlíženo, jako by v minulosti kvalifikaci nezískal. Stejně se pohlíží 

na ty, kteří na vlastní žádost zanechají aktivní činnosti. 

 

6.4 Tomu, kdo hrubě porušil základní povinnosti dle čl. 3, může být na základě 

disciplinárního řízení odebrána kvalifikace uvedená v čl. 2. Odejmutí může provést 

pouze orgán, který provedl jmenování. Kvalifikaci lze znovu získat za podmínek 

uvedených v čl. 6.2 s podmínkou, že další činnost povolí ten orgán SH ČMS, který 

kvalifikaci odejmul.         

                                                                      Čl. 7 

Evidence 

 

Evidence držitelů kvalifikací uvedených v čl. 2 je vedena  dle Prováděcích a organizačních 

pokynů k této Směrnici, a to příslušným odpovědným orgánem SH ČMS podle čl. 4.2. 

 

Čl. 8 

Školení 

 

Obsah školení a dalšího vzdělávání je stanoven Prováděcími a organizačními pokyny 

k této Směrnici a je závazný pro všechny pořadatele školení. 

 

Čl. 9 

Minimální zkouškové požadavky 

 

Jsou dány Prováděcími a organizačními pokyny k této Směrnici, které jsou závazné pro 

všechny pořadatele školení. 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

 

10.1 Na tuto Směrnici navazují Prováděcí a organizační pokyny k této Směrnici  

10.2 Tato Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 23. 4. 2015 

10.3 Tato Směrnice byla schválena na jednání VV SH ČMS 23. 4. 2015 

 

 

 

Ing. Karel Richter v.r. 

   Starosta SH ČMS 


