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Systém vzdělávání trenérů ČFSUP 

Dostupné vzdělání pro stand up paddleboarding (SUP) a surfing v ČR 
V ČR není zavedená specifikace tohoto sportu ani není vyučován jako sport na žádné vysoké škole, aby mohli vznikat 
trenéři dle českých zákonů a vyhlášek. SUP ani surfing není uveden v Živnostenském zákoně.  

ČFSUP jako sportovní svaz zaštiťující oba tyto sporty, ustanovila základní vzdělávací rámec zakotvený u její nadřazené 
mezinárodní organizace s olympijskou působností International Surfing Association (ISA). ISA je v současné době 
jediný subjekt, který poskytuje vzdělávací akreditované kurzy s mezinárodní licencí pro stand up paddleboarding a 
surfing, který se tedy vztahuje i na území ČR. V některých zemích podmiňují vykonávání trenérské a živnostenské 
činnosti pro tyto sporty svým rozšiřujícím národním certifikátem. Jsou to přímořské státy, kde je tento sport více 
rozvinutý a běžně v něm jsou nabízeny kurzy pro veřejnost.  

Trenérské třídy ve stand up paddleboardingu a para-paddleboardingu   
V klasifikaci trenérských tříd dle Národní sportovní agentury uznává ČFSUP dvě trenérské třídy s následující kvalifikací:  

- Trenérská třída C (ev. tř. III) – s označením trenér/asistent trenéra/instruktor  
 Bez trenérské licence pro paddleboarding  
 S platným certifikátem Kurzu první pomoci na vodě a Záchrany z vody  
 Pravidelně pracující s mládeží nebo výkonnostními jezdci v rámci členského klubu ČFSUP 

 
- Trenérská třída B (ev. tř. II) – s označením trenér/asistent trenéra  

 S platnou trenérskou licencí pro stand up paddleboarding od International Surfing Association (ISA) 
pro Flat Water nebo pro kombinaci Flat Water a Open Water  

 S platným certifikátem Kurzu první pomoci na vodě a Záchrany z vody 
 Pravidelně pracující s mládeží nebo výkonnostními jezdci v rámci členského klubu ČFSUP  
 Tento trenér může být trenérem pro práci s Talentovanou mládeží 

 
- Trenérská třída A (ev. tř. I) – s označením trenér/asistent trenéra – není zřízená 

 Tato třída není v současné době zřízená. O její rozšíření se bude uvažovat v případě trenérů, kteří 
mají vysokoškolské trenérské vzdělání 

Trenérské třídy v surfingu 
V současné době nejsou stanovené trenérské třídy pro surfing. ISA organizuje trenérské kurzy ve dvou úrovních SURF 
Level 1 a SURF Level 2. Dalším kurzem je kurz pro rozhodčí surfingu, Surf judge Level 1/2/3, a surfingu na umělé 
indoor vlně. Přípravu systému vzdělávání pro surfing má na starosti Sportovně-technická komise surfingu, para-
surfingu a SUP-surfingu. 

 

Vzdělávání 
Systém vzdělávání a seznam školení pro daný rok navrhuje Trenérsko-metodická komise (TMK), složená z trenérů, a 
schvaluje Výbor ČFSUP. Tento systém ČFSUP uplatňuje pouze pro členské kluby ČFSUP a v rámci péče o talentovanou 
mládež. 

ČFSUP může kurzy organizovat prostřednictvím svých trenérů na základě interní metodiky vzdělávání trenérů, která 
je živým dokumentem pocházejícím z metodiky ISA a trenérských zkušeností trenérů ČFSUP. Dále může ČFSUP kurzy 
zajišťovat pouze pro trenéry členských klubů ČFSUP u odborníků nebo zprostředkovávat informace o veřejně 
vypsaných kurzech akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).  

ČFSUP má v plánu dále podporovat vzdělávání trenérů ČFSUP a tím podporovat rozvoj klubové organizovanosti, 
správný rozvoj mládeže a výchovu vrcholových sportovců. Tato podpora bude v závislosti na finančních možnostech 
ČFSUP i formou spolufinancování tohoto vzdělávání. 
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Stand up paddleboarding 
Certifikované ISA trenérské vzdělávání s mezinárodní licencí  

Více informací, vypsané kurzy a seznam akreditovaných trenérů na isasurf.org 

1) ISA trenérský kurz Flat Water 
- 8 hodin teorie + 20 hodin praxe 
- Základní kurz pro práci se začátečníkem na klidné vodě (tzn. voda mimo moře a oceány a divoce tekoucí 

vodu): zásady bezpečnosti a zodpovědnost, komunikace se svěřencem a naplnění jeho potřeb, správná 
technika pádlování a rozvoj, trenérské kompetence 

- Povinná praxe se supervizí  
- Dvouletá placená licence 

2) ISA trenérský kurz Open Water 
- 6 hodin teorie + 10 hodin praxe 
- Rozšíření základního kurzu Flat Water pro jízdu na otevřených vodách a pro závodní paddleboarding: 

zásady bezpečnosti pro jízdu na otevřených vodách, techniky pro závodní paddleboarding a rozvoj 
- Povinná praxe se supervizí  
- Dvouletá licence – rozšiřuje se jednou platbou v rámci licence Flat Water 

3) ISA Surf SUP kurz – pro SUP-surfing 
- 4 hodiny teorie + praxe 
- Povinná praxe se supervizí  

4) ISA Surf Rescue – záchrana pro surfing (a SUP surfing)  

Povinné vzdělávání  

1) Poskytnutí první pomoci a Záchrana z vody  
- u organizace s certifikací ILSF (International Life Saving Federation), zajišťuje ČFSUP  
- licence je dvouletá a povinná pro všechny trenéry a instruktory ČFSUP 

2) Práce se začátečníky – mládež vs. dospělí  
- jednotná metodika práce trenéra se začátečníkem dle ISA a komunikace se svěřenci 
- povinné pro trenéry či asistenty trenérů členských klubů ČFSUP bez licence ISA 
- organizuje ČFSUP 

Další povinné vzdělávání pro každý rok navrhuje Trenérsko-metodická komise (TMK) a schvaluje Výbor ČFSUP. 

Další vzdělávání  

Další vzdělávání je určeno pro rozvoj odbornosti trenérů. Jsou dobrovolná. Vzdělávání by mělo rozvíjet tyto oblasti: 

- praktické dovednosti (technika pádlování a závodní příprava) 
- specializované dovednosti (psychologie, práce s dětmi a dorostem, výkonnost a příprava vrcholového 

sportovce, fyzioterapie, pohybový koučink, rozhodcování)  

Dále je možné, aby se trenéři vzdělávali i v rámci platformy ISA Source – The global hub for Surf and SUP Education 
(www.worldacademysport.com), kterou provozuje ISA. 

 

Dostupné vzdělání pro surfing 
V ČR není zavedená specifikace tohoto sportu ani není vyučován jako sport na žádné vysoké škole, aby mohli 
vznikat trenéři dle českých zákonů a vyhlášek. Surfing není uveden v Živnostenském zákoně.  

ČFSUP jako sportovní svaz zaštiťující surfing, ustanovila základní vzdělávací rámec zakotvený u její nadřazené 
mezinárodní organizace s olympijskou _slovo_ International Surfing Association (ISA). ISA je v současné době jediný 
subjekt, který poskytuje vzdělávací akreditované kurzy s mezinárodní licencí pro stand up paddleboarding, který se 
tedy vztahuje i na území ČR. V některých zemích podmiňují vykonávání trenérské a živnostenské činnosti pro tento 
sport svým národním certifikátem. Jsou to přímořské státy, kde je tento sport více rozvinutý a běžně v něm jsou 
nabízeny kurzy pro veřejnost.  

 
Vytvořila TMK – Lucie Raab  
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