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I. Trenérsko-metodický úsek (TMU) 

Je odborný úsek zabezpečující vzdělávací a kontrolní proces trenérů, instruktorů a zkušebních

komisařů v ČATK. Vedoucí TMU je volen a odvoláván v souladu se stanovami ČATK. Vedoucí

TMU  organizuje vzdělávací akce ČATK. Vedoucí TMU vede aktualizovanou databázi všech

trenérů, instruktorů, zkušebních komisařů v ČATK. Vedoucí TMU navrhuje a předkládá ke

schválení výkonnému výboru pravidla řízení a práce TMU. Vedoucí TMU se aktivně účastní

přípravy kalendáře ČATK, navrhuje termíny a obsah školení a seminářů. 

II. Trenérství v  ČATK

Trenér ČATK je osoba aktivně studující tradiční karate, která má oprávnění, licenci vyučovat v

klubech sdružených v ČATK. Trenéry klubu si určuje každý klub sám. Pro členství oddílů v

ČATK však musí být splněna podmínka, že každý trenér musí být držitelem trenérské licence

minimálně III. třídy. Výkonný výbor ČATK může stanovit časově omezenou výjimku pro nové

oddíly – kluby a stanovit termín do kdy musí trenéři získat III. trenérskou třídu. 

1.  Povinnosti trenéra: 

- odpovídá za kvalitu tréninkového procesu na jím vedeném tréninku. 

- odpovídá za bezpečnost cvičenců na jím vedeném tréninku.

- vystupuje a chová se v souladu s ideály tradičního karate. 

- pravidelně se účastní školení trenérů a akcí s tímto spojených 

- je v pravomoci vedoucího TMU, aby v případě kdy se trenér chová v rozporu s touto

směrnicí   pozastavil  účast klubu na akcích pořádaných ČATK (závody, semináře,

zkoušky STV), popřípadě může pozastavit platnost trenérské licence.

     2.  Trenérské licence v klubech:

- každý  klub  ČATK  je  povinen  mít  kvalifikovaného  trenéra  s platnou  trenérskou

licencí.

3.  Udělení trenérské licence: 
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- uděluje  ji  výhradně  vedoucí  TMU  na  základě  splnění  podmínek  pro  jednotlivé

trenérské třídy. 

4.  Členění trenérských licencí: 

- III. třída věk minimálně 18 let min. 3. Kyu. 

- II. třída věk minimálně 21 let min. 1. Dan. 

- I. třída, absolvent VŠ FTVS min. 1. Dan. 

5.  Nezbytné kvalifikace a získání trenérských tříd:  

a)  III. Trenérská třída 

- pro získání je žadatel povinen nahlásit se vedoucímu TMU na kurz trenéra III. třídy. 

- během dvou kalendářních  let  musí  žadatel  získat  9  bodů z  národních  seminářů

ČATK,  čímž splní praktickou část na III. trenérskou třídu.

- žadatel se účastní školení trenérů III. třídy,  kde bude složena teoretická a praktická

zkouška. 

- poté bude žadateli udělena III. trenérská třída s platnou licencí na dva kalendářní

roky.

- platnost  trenérské  licence  je  možno  opakovaně  prodloužit  (viz.  prodloužení

trenérské licence).

b)  II. Trenérská třída 

- pro  získání  je  žadatel  povinen  se  účastnit  školení  trenérů  II.  třídy,  které  je

zakončeno závěrečnou zkouškou z teoretické části  akreditovanou Vysokou školou

nebo Sportovním vzdělávacím zařízením s danou akreditací – dále jen akreditovaná

instituce MŠMT).

- žadatel  je  povinen  splnit  počet  hodin  odbornosti  požadovaných  danou

akreditovanou institucí MŠMT. Potvrzení o splnění odbornosti vydává ČATK.

- Akreditovaná  instituce  MŠMT  na  základě  složení  zkoušky  z teoretické  části  a

potvrzení o splnění odbornosti ČATK vydává certifikát o získání II. trenérské třídy,

který  je žadatel  povinen zaslat  vedoucímu TMU. Poté bude žadateli  udělena II.

trenérská třída s platnou licencí na dva kalendářní roky.
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- během dvou kalendářních  let  musí  žadatel  získat  9  bodů z  národních  seminářů

ČATK,  čímž splní podmínku na prodloužení trenérské licence na další dva roky.

- V případě, že žadatel doloží certifikát o získání II. trenérské třídy od akreditované

instituce MŠMT, avšak odbornost pro získání tohoto certifikátu nebyla  potvrzena

v ČATK,  je  povinen  během  dvou  kalendářních  let  získat  9  bodů  z  národních

seminářů ČATK. Poté bude žadateli udělena II. trenérská třída s platnou licencí na

jeden kalendářní rok. 

- platnost  trenérské  licence  je  možno  opakovaně  prodloužit  (viz.  prodloužení

trenérské  licence).

c)  I. Trenérská třída 

- žadatelem je absolvent Vysoké školy, Fakulty tělesné výchovy a sportu, případně

trenérského studia na této Vysoké škole. 

- pro získání je žadatel povinen zažádat vedoucího TMU o udělení  I. trenérské třídy.

- pro získání musí žadatel předložit vedoucímu TMU diplom o ukončení Vysoké školy

nebo  trenérského  studia  na  Vysoké  škole,  Fakulty  tělesné  výchovy  a  sportu,

případně trenérského studia na této Vysoké škole.

- během dvou kalendářních  let  musí  žadatel  získat  9  bodů z  národních  seminářů

ČATK,  čímž splní praktickou část na I. trenérskou třídu.

- poté bude žadateli udělena I. trenérská třída s platnou licencí na dva kalendářní

roky.

- platnost  trenérské  licence  je  možno  opakovaně  prodloužit  (viz.  prodloužení

trenérské licence).

6.  Prodloužení trenérské licence I., II. a III. třídy:

- na základě získání minimálně 9 bodů za dva kalendářní roky dochází 

k automatickému prodloužení platnosti licence na následující dva kalendářní roky. 

- Seznam držitelů platných trenérských licencí je zveřejněn na webu ČATK.
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7.  Bodové hodnocení vzdělávacích akcí ČATK: 

- vzdělávací akce ČATK jsou rozděleny do tréninkových jednotek. Jedna vzdělávací

akce ČATK může obsahovat více tréninkových jednotek. 

- jedna tréninková jednotka trvá minimálně 2 hodiny

- jedna tréninkové jednotka znamená všechny tréninky probíhající do polední pauzy.

Další tréninková jednotka jsou pak všechny tréninky po polední pauze.

- jedna tréninková jednotka má hodnotu…………..1 bod

- za vzdělávací akce se považují: 

o národní seminář trenérů organizovaný ČATK

o seminář vedený mezinárodním instruktorem organizovaný ČATK

- nárok na uplatnění bodů za danou tréninkovou jednotku vzniká podpisem protokolu

o účasti  po tréninkové jednotce,  případně potvrzení  své přítomnosti  na základě

vyzvání zapisovatele protokolu 

III.   Instruktor tradičního karate v ČATK

- Národní instruktor ČATK je osoba aktivně studující tradiční karate, u které je pro 

rozvoj kvality členské základny ČATK důležité, aby získané poznatky předával nad 

rámec svého klubu. Národní instruktor se prostřednictvím vedení seminářů snaží o 

propagaci tradičního karate. Národní instruktory tradičního karate v ČATK jmenuje a

odvolává vedoucí TMU se souhlasem VV ČATK. Osoba, která chce být jmenovaná 

národním instruktorem musí splňovat všechny požadavky a povinnosti instruktora. 

O udělení statutu instruktora, musí požádat vedoucího TMU. 

1.  Povinnosti a požadavky na instruktora: 

- Je držitelem STV min. 3 Dan, registrovaného v ČATK. 

- Držitelem platné trenérské licence ČATK v daném kalendářním roku. 

- Musí dosáhnout 30 let věku.

- Účastní se národních a mezinárodních seminářů a dalších vzdělávacích akcí ČATK a

zastřešující mezinárodní organizace.
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- účastnit se standardizačního semináře určeného pro instruktory v daném 

kalendářním roce

- vede školení trenérů, reprezentace ČATK a  další vzdělávací akce jemu svěřené 

vedoucím TMÚ, které pořádá ČATK a jsou bodově hodnoceny 

- vede semináře organizované jednotlivými kluby ČATK, které nejsou bodově 

hodnoceny 

2.  Vzdělávání instruktorů:

- body na prodloužení trenérské licence budou instruktorovi přičteny I při 

vzdělávacích akci ČATK, kterou instruktor povede (viz. prodloužení licene I., II., a 

III. Třídy).

3.  Nároky na finanční odměnu pro instruktora ČATK: 

- viz. platná ekonomická směrnice ČATK.

IV. Kolegium STV DAN 

- je poradním orgánem vedoucího TMÚ

- člen kolegia STV DAN musí být instruktor v ČATK

- kolegium STV DAN má vždy lichý počet členů, maximálně však 7 členů

- členy kolegia STV DAN jmenuje a odvolává vedoucí TMÚ

- každý člen kolegia STV DAN má jeden hlas

- závěry kolegia STV DAN musí odhlasovat nadpoloviční počet členů

- závěry kolegia STV DAN předkládá vedoucí TMÚ na schůzích VV

V.  Zkušební komisař ČATK
- zkušební komisař ČATK je osoba aktivně studující Tradiční karate, která má právo 

udělovat stupně technické vyspělosti Kyu a Dan. Zkušební komisař musí mít platnou 
trenérskou licence ČATK na daný kalendářní rok. Zkušebního komisaře jmenuje a 
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odvolává vedoucí TMU, po schválení VV ČATK na základě absolvování šklení 
zkušebního komisaře. O udělení statutu zkušebního komisaře, musí požádat vedoucího
TMU. Zkušební komisař musí mít registrovaný stupeň DAN v ČATK. 

1. Kompetence zkušebního komisaře:
- zkušební komisař skupiny A je nositelem technického stupně min. 5.Dan, dosáhl 35 let

a je oprávněn provádět zkoušky do 3. Dan (San-Dan). Komise třech zkušebních 
komisařů A může zkoušet do 4 Dan (Yon-Dan).

- zkušební komisař skupiny B je nositel technického stupně min. 3. Dan, dosáhl věku 25 
let a je oprávněn provádět zkoušky do 1.kyu (včetně).

- zkušební komisař skupiny C je nositel technického stupně min. 2 Dan, dosáhl věku 21 
let a je oprávněn provádět zkoušky do 4. kyu (včetně).

- zkoušky na 5.Dan a výše jsou zkoušeny a udělovány v souladu s pravidly nadřazených 
mezinárodních organizací. 

2. Odměna zkušebního komisaře ČATK za provedení zkoušek STV Kyu/Dan: 
- Viz. platná ekonomická směrnice ČATK

VI. Konání Zkoušek v ČATK

- hlavní evidencí STV technických stupňů je software www.cubu.info, kde si každý 

může ověřit platnost svého STV ve veřejné evidenci. Zkoušky na stupně technické 

vyspělosti STV, může v ČATK vykonávat pouze určený zkušební komisař, případně 

jiný mezinárodní zkušební komisař nadřazené mezinárodní organizace, jejíž je ČATK

členem. 

1.  Obecná pravidla konání zkoušek STV – KYU:
- pořadatel si zajistí národního zkušebního komisaře ČATK, místo a dobu konání.

- pořadatel v softwaru  www.cubu.info založí zkoušky na stanovený termín konání a

určí kdo bude zkoušející instruktor.

- pořadatel přihlásí v softwaru www.cubu.info jednotlivé členy klubu na zkoušku a je

mu vystaven  pokyn  k platbě,  který  uhradí  bankovním převodem na  účet  ČATK

nejpozději do týdne od konání zkoušek.
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- pořadatel vytiskne zkoušejícímu instruktorovi zkušební protokol k dané zkoušce ze

softwaru www.cubu.info.

- pořadatel  vyplatí  odměnu  zkoušejícímu  instruktorovi  (viz.  ekonomická  směrnice

ČATK).

- úspěšně složené STV se u jednotlivých členů zobrazí na www.cubu.info v okamžiku,

kdy zkoušející instruktor zapíše výsledky zkoušek do online zkušebního protokolu.

2. Povinnosti zkoušejícího instruktora:
- zkouší pouze adepty na STV, kteří jsou zapsání v protokolu na danou zkoušku, který

je vytisknut ze softwaru www.cubu.info.

- před začátkem zkoušek zkontrolovat lékařské potvrzení  účastníků zkoušek, které

nesmí být starší 12 měsíců. 

- po  vykonání  zkoušky  zapsat  neprodleně  výsledek  zkoušky  do  softwaru

www.cubu.info na základě výsledku zkoušek, zapsání výsledku zkoušek v softwaru

www.cubu.info  je možné, až po uhrazení platby pořadatelem zkoušek.

- zkoušející instruktor je povinen do www.cubu.info provést záznam o udělení kyu.

   3.  Podmínky absolvování zkoušky STV – DAN: 

- zkoušky STV DAN je oprávněna na území České republiky pořádat pouze ČATK.

Vedoucí TMU deleguje zkoušejícího instruktora.

- člen,  který  chce  vykonat  zkoušku  STV  DAN  je  povinen  prostřednictvím  svého

trenéra oznámit vedoucímu TMU tento záměr (toto platí i v případě, kdy zkoušku

bude  uchazeč  absolvovat  v  zahraničí  za  přítomnosti  mezinárodního  zkušebního

instruktora).

- před  nahlášením  záměru  vykonání  zkoušky  vedoucímu  TMU  musí  uchazeč

absolvovat konzultaci u zkušebního komisaře třídy A. 

- další podmínky dle Zkouškových řádů ČATK.

- každý adept na zkoušku STV DAN musí získat od poslední úspěšné zkoušky STV 

minimální počet bodů z vzdělávacích akcí ČATK:
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1 DAN…………….0 bodů

2 DAN……………16 bodů

3 DAN……………18 bodů

4 DAN……………36 bodů

5 DAN……………40 bodů

6 DAN………..….50 bodů

- v případě úspěšného vykonání zkoušky musí člen do 30 dnů od vykonání zkoušky

dodat písemný doklad o úspěšném vykonání zkoušky k rukám vedoucího TMU a

uhradit poplatek za registraci daného STV.

4. Platnost STV KYU a DAN v ČATK:

- STV KYU a DAN v ČATK nabývá platnosti v okamžiku zobrazením v  www.cubu.info,

který je primárním zdrojem evidence STV v ČATK.

- STV DAN jsou do systému www.cubu.info zapsány na základě pokynu vedoucího 

TMU, který tímto krokem potvrdí, že byly naplněny všechny podmínky pro 

absolvování viz. V. bod 3 této směrnice.

VII. Seminář instruktora organizovaný klubem ČATK
- každý klub ČATK má právo jedenkrát za rok zorganizovat seminář s instruktorem

ČATK 

- rozsah semináře je 2 tréninkové bloky

- za tyto semináře se započítávají body pro obnovení trenérských licencí

- termín semináře stanovuje pořádající klub

- instruktora si volí pořádající klub po vzájemné dohodě s daným instruktorem 

- odměnu instruktorovi hradí ČATK dle platné ekonomické směrnice

- ostatní náklady cestovné, stravné, ubytování jsou hrazeny pořádajícím klubem dle

dohody s instruktorem
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- pořádající klub má povinnost minimálně s předstihem 1 měsíce připravit propozice,

které  pošle  na  info@karate.cz a  ČATK  následně  distribuuje  informaci  na  kluby

VII.   Závěrečná ustanovení
    Tuto směrnici trenérsko-metodického úseku schválil VV ČATK na svém zasedání dne: 

Ve Zlíně dne 13.7.2020

_____________________
Radoslav Januš
Předseda ČATK
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