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ČESKÝ SVAZ JUDO 
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TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISE ČSJU 
 
Jiří VANĚK 
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Email: vanek@czechjudo.cz 

 

 

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu 

platný od 1. 1. 2023 

 

 
 

1.1. Přehled kvalifikací 

 

• Trenér III. třídy – cvičitel 

• Trenér III. třídy 

• Trenér II. třídy 

• Trenér I. třídy 

• Trenér I. třídy – Diplomovaný trenér 

 

1.2.      Všeobecné podmínky pro získání kvalifikace 

 

• kvalifikace trenér cvičitel – doporučení klubu 

• kvalifikace trenéra juda III. třídy – doporučení klubu 

• kvalifikace trenéra juda II. třídy – doporučení klubu 

• kvalifikace trenéra juda I. třídy – doporučení TMK ČSJu 

• diplomovaného trenéra – doporučení TMK ČSJu  

• členství v ČSJu 

• dosažení minimálně 18 let 

• absolvování předepsaného školení, trenérské školy, vysoké školy, úspěšné složení závěrečných 

zkoušek, státních závěrečných zkoušek a dalších podmínek k získání kvalifikace 

 

1.3 Specifické požadavky pro získání kvalifikace 

 

Trenérská třída Minimální věk Minimální stupeň technické 

vyspělosti 

Trenérská praxe 

 

III.  třída – cvičitel juda 18 let 5. kyu  0 

III. třída 18 let 2. kyu 0 

II. třída 20 let I. dan 2 roky 

I. třída   23 let II. dan  3 roky 

I. třída – diplomovaný trenér 24 let III. dan 4 roky 

 

1.4 Získání kvalifikace trenéra juda 

 

Trenér III. třídy – cvičitel juda   

 

a) Uchazeč se zúčastní v redukovaném obsahu 10hod. školení trenérů juda III. třídy. 

nebo 

b) Uchazeč se zúčastní specializovaného školení v celkovém objemu 10hod.  

 

V kompetenci TMK KSJu. Trenérskou třídu cvičitel zapisuje do evidence ČSJu pouze TMK KSJu. 

Obsah školení je přílohou. 

mailto:vanek@czechjudo.cz
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Trenér juda III. třídy 

 

k získání této kvalifikace je potřeba úspěšně absolvovat v plném rozsahu školení jehož obsah je přílohou. 

Školení pořádá TMK KSJu. Předseda TMK KSJu je povinen předem oznámit termín a místo konání 

školení TMK ČSJu. Uchazeč nemusí být držitelem trenérské III. třídy – cvičitel. 

 

Trenér juda II. třídy  

 

k získání této kvalifikace je potřeba úspěšně absolvovat v plném rozsahu školení jehož obsah je přílohou a 

povinné praxe v určeném období. Školení pořádá TMK ČSJu. Udělení kvalifikace je v kompetenci TMK 

ČSJu. 

 

Trenér juda I. třídy 

 

k získání této kvalifikace je potřeba úspěšně absolvovat: 

a)  Trenérskou školu při FTVS UK 

nebo 

b) bakalářské studium se specializací judo: na FTVS UK nebo na Univerzitě Palackého na Fakultě tělesné 

kultury 

nebo 

c) bakalářské/magisterské studium oboru, který je svým zaměřením a obsahem studia blízký obecným 

teoretickým požadavkům studia I. trenérské třídy na FTVS UK a specializaci v rámci Trenérské školy 

FTVS UK 

Postup:  

• absolvování 1. ročníku bakalářského studia, která je svým zaměřením a obsahem studia blízký 
obecným teoretickým požadavkům studia I. trenérské třídy na FTVS UK 

• prostřednictvím ČSJu se přihlásit na Trenérskou školu FTVS UK  

• požádat proděkana FTVS UK o souhlas s přepsáním teoretických předmětů 

• absolvovat specializaci juda na FTVS UK 
 

Trenér I. třídy – diplomovaný trenér 

 

k získání této kvalifikace je potřeba úspěšně absolvovat FTVS UK magisterské studium jehož součástí je 

specializace judo. Udělení kvalifikace je v kompetenci TMK ČSJu. 

 

1.5 Výjimky v udělení trenérských kvalifikacích 

 

Pro kvalifikaci trenéra judo III. třídy 

 

absolventi Sportovních gymnázií s kmenovým sportem judo a středních škol s tréninkovou skupinou judo, 

kde je součástí studijního programu předmět „Teorie sportovního tréninku“, po absolvování povinné praxe 

a po návrhu vedoucího trenéra juda na dané škole mohou obdržet kvalifikaci trenéra judo III. třídy. Tuto 

kvalifikaci uděluje spádový KSJu v místě působiště školy. Není potřeba maturovat z TSP. 

 

Pro kvalifikaci trenéra judo II. třídy 

 

úspěšní reprezentanti, účastníci vrcholných soutěží (ME, MS, OH), mohou obdržet kvalifikaci trenéra judo 

II. třídy na základě písemného návrhu vedoucího trenéra příslušného střediska (klubu). V tomto případě není 

potřeba absolvovat ani školení III. trenérské třídy. Udělení kvalifikace je v kompetenci TMK ČSJu. V případě, 
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že má trenér svou kvalifikaci již dva roky po vypršení platnosti, musí během jednoho roku získat min. 10 

bodů, aby mu trenérská třída byla obnovena. 

 

Zahraniční trenéři 

 

O uznání trenérských tříd trenérů ze zahraničí rozhoduje TMK ČSJu individuálně. Pravidlem je, že 

zahraniční trenéři začlenění do tréninkových skupin složek ČSJu nemusí absolvovat systém trenérských 

kvalifikací ani kreditní systém.  

 

                                            

1.6 Platnost kvalifikace a její prodloužení 

 

Trenér III. třídy – cvičitel  

 

platnost je neomezená. 

 

Trenér juda III. třídy 

 

platnost je stanovena na tři roky. K prodloužení je potřeba aktivní trenérská činnost potvrzená kmenovým 

klubem a získat během platnosti kvalifikace alespoň 10 bodů viz kreditní systém. 2 body však musí trenér 

získat v období posledního roku platnosti kvalifikace. V případě, že má trenér svou kvalifikaci již dva roky 

po vypršení platnosti, musí absolvovat celé školení na příslušnou trenérskou třídu znova. 

 

Trenér juda II. třídy 

 

platnost je stanovena na čtyři roky. K prodloužení je potřeba aktivní trenérská činnost potvrzená 

kmenovým klubem a získat během platnosti kvalifikace alespoň 10 bodů viz kreditní systém. 2 body však 

musí trenér získat v období posledního roku platnosti kvalifikace. V případě, že má trenér svou kvalifikaci 

již dva roky po vypršení platnosti, musí absolvovat celé školení na příslušnou trenérskou třídu znova. 

 

Trenér juda I. třídy  

 

platnost je stanovena na šest let. K prodloužení je potřeba aktivní trenérská činnost potvrzená kmenovým 

klubem a získat během platnosti kvalifikace alespoň 10 bodů viz kreditní systém. 2 body však musí trenér 

získat v období posledního roku platnosti kvalifikace. V případě, že má trenér svou kvalifikaci již dva roky 

po vypršení platnosti, musí během jednoho roku získat min. 10 bodů, aby mu trenérská třída byla obnovena. 

 

Diplomovaný trenér 

 

platnost je neomezená. Pro trenéry, kteří působí ve svazových trenérských funkcích (RD, SCM, SpS, KVŽ) 

platí stejné podmínky jako pro trenéry I. třídy.  

 

 

1.7 Kvalifikační předpoklady pro vedení jednotlivých článků řízených ČSJu 

  

pro vedení níže uvedených článků řízených ČSJu je vyžadováno, aby trenér byl držitelem příslušné 

kvalifikace a to nejméně: 

• u reprezentačního družstva mužů a žen – trenér I. třídy 

• u reprezentačního družstva juniorů a juniorek – trenér I. třídy 

• u reprezentačního družstva dorostenců a dorostenek – trenér I. třídy 

• u trenérů SCM – trenér I. třídy 
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• u vedoucího trenéra resortního střediska judo – trenér I. třídy 

• u trenérů SpS, KVŽ – trenér II. třídy 
 

U celostátních soutěží řízených ČSJu může koučovat u tatami pouze kvalifikovaný trenér, a to min. trenér 

III. třídy – cvičitel. 

 

V případě, že trenér v kalendářním roce započne studium nebo kurz, pro zmíněnou kvalifikaci, je povolena 

výjimka podmíněná úspěšným ukončením studia nebo kurzu. 

 

 

1.8 Kreditní systém 

 

 

Druh semináře organizuje body zapisuje 

 

IJF Academy IJF 10 ČSJu 

Min. 4 tematické části, min. 8 hod. ČSJu, externí organizace 

doporučená ČSJu 

8 ČSJu 

Min. 4 tematické části, min. 8 hod., pouze pro trenéry 

III. třídy a trenéry – cvičitele 

KSJu  8 KSJu 

Mezinárodní stáž předem schválená ČSJu, nutnost 

podat písemnou zprávu ze stáže  

ČSJu 8  ČSJu 

Min. 2 tematické části, min. 4 hod. ČSJu 5  ČSJu 

Min. 2 tematické části, min. 4 hod., pouze pro trenéry 

III. třídy a trenéry – cvičitele 

KSju 5  KSJu 

Min. 1 tematická část, min. 2 hod. ČSJu 3  ČSJU 

Min. 1 tematická část, min. 2 hod., pouze pro trenéry 

III. třídy a trenéry – cvičitele 

KSJu 3 KSJu 

Lektorská činnost v rámci seminářů ČSJu/KSJu,  

min. 1 tematická část 

ČSJu/KSJu 3 ČSJu 

Online přednáška s testem ČSJu 2 ČSJu 

 

Na základě rozhodnutí disciplinární komise, můžou být trenérovi odečteny body z kreditního systému 

podle závažnosti provinění. Pokud se trenéři, kteří působí ve svazových trenérských funkcích (RD, SCM, 

SpS, KVŽ), bez řádného odůvodnění nezúčastní povinného semináře, odečítá se jim 5 bodů z kreditního 

systému. 

 

 

 

V Praze dne 17. 7. 2022 
 

 

 


