
 

Katedra tělesné výchovy a sportu PF UJEP 

v Ústí n. L. 

ve spolupráci 

s Fotbalovou asociací České republiky 

nabízí od září 2013 získání 

 LICENCÍ TRENÉRA FOTBALU 

Udělované licence: 

 Trenér licence “C“                   

(licence s národní platností a účinností)  

 UEFA Grassroots C licence                   

(licence s mezinárodní platností a účinností, uchazeč musí být držitelem 
licence C) 

 UEFA "B" trenérskou licenci                

(licence s mezinárodní platností a účinností, uchazeč musí být držitelem 
UEFA Grassroots C licence) 

Proč získat licenci touto cestou?  
 

 Získání licencí je realizováno paralelně se splněním studijních povinností 
v rámci studia na katedře tělesné výchovy a sportu (KTVS). 

 Náklady na získání licence jsou podstatně nižší než standardní cestou. 
 
Informace: 

 Uchazeč musí být studentem studijního programu (oboru) tělesné výchovy nebo aprobace 
s tělesnou výchovou na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L. Získání licence nebude 
umožněno nestudujícím na UJEP. 

 Získání licence C bude umožněno především studentům, kteří tento semestr zahajují 
minimálně 2. ročník studia a na UJEP absolvují kurz (předmět) Trenér fotbalu licence C.  

 Získání licence UEFA Grassroots C bude umožněno získání studentům, kteří tento 
semestr studují minimálně 2. ročník studia a na UJEP absolvují kurz Trenér fotbalu licence 
UEFA Grassroots C a jsou držiteli licence C.  

 Získání licence UEFA "B", bude umožněno studentům, kteří tento semestr zahajují 
minimálně 3. ročník studia a na UJEP absolvují povinně volitelný kurz Specializace ve 
sportovním odvětví – fotbal a jsou držiteli licence UEFA Grassroots C. 

 Podrobné informace k aktuálnímu kurzu udělování licencí budou poskytnuty vždy před 
zahájením příslušného semestru. Plán kurzů je k nahlédnutí ve studijním systému STAG 
UJEP. Přes tento systém se studenti na kurzy (licence) i přihlašují. 

 Udělení licencí (vydání průkazu) je v kompetenci FAČR a je spojeno s poplatkem. 

 Další informace o studiu na UJEP naleznete na www.ujep.cz a o FAČR na www.fotbal.cz . 
 

Kontaktní osoba FAČR-ÚKFS   Jan Štefko steffi.j@seznam.cz  

Kontaktní osoba za KTVS PF UJEP                             Mgr. Jan Kresta, Ph.D. krepsik@email.cz 
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