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SMĚRNICE TRENÉRSKO-METODICKÉ SEKCE 
 ASOCIACE JIU-JITSU ČESKÉ REPUBLIKY  

 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Směrnice upravuje statut instruktora AJJČR III. třídy (licence C) a statut instruktora AJJČR II. 

třídy (licence B) a stanoví podmínky pro získání některého z uvedených statutů. 

2. Směrnice upravuje organizaci celostátních seminářů AJJČR. 

 

 

Článek 2 

Instruktor III. třídy registrovaný pod AJJČR (licence C) 

1. Držitel licence instruktor III. třídy může požádat o registraci své licence v rámci AJJČR. 

Instruktorem III. třídy pod AJJČR se rozumí: 

a. Člen AJJČR nebo člen oddílu či školy, která je řádně registrovaná v členství AJJČR. 

b. Je držitelem platného osvědčení Instruktor bojových umění III. třídy nebo Instruktor 

sebeobrany III. třídy. 

c. Platnost licence C pod AJJČR trvá dva roky od data vystavení osvědčení a lze ji 

prodloužit vždy na další dva roky komisařem trenérsko-metodické sekce po splnění 

podmínek stanovených pro prodloužení licence C. 

2. Pro získání a prodloužení statutu Instruktor III. třídy pod AJJČR (licence C) je zapotřebí: 

a.  Absolvování doškolovacího programu pro instruktory jednou za dva roky, který 

AJJČR organizuje 2x ročně. 

b. Účast na celostátním semináři AJJČR alespoň 2x za dva roky. 

3. Platným osvědčením dle čl. 2/1b se rozumí osvědčení získané úspěšným absolvováním 

vzdělávacího programu pořádaným např. mateřským oddílem či školou, signovaným 

(garantovaným) instruktorem II. nebo I. třídy. 

4. Platnost licence C pod AJJČR se vyznačuje v budo pasu držitele.  

5. Kvalifikace instruktora III. třídy (licence C) je kvalifikací amatérskou a neopravňuje držitele 

k výkonu povolání (samostatné činnosti) ve smyslu zákona. Licence instruktor III. třídy 

umožňuje vykonávat činnost asistenta profesionálního instruktora, tzn. vést tréninkový 

proces za přítomnosti instruktora II. nebo I. třídy. 

 

Článek 3 

Instruktor II. třídy registrovaný pod AJJČR (licence B) 

2. Držitel licence (kvalifikace) instruktor II. třídy může požádat o registraci své licence v rámci 

AJJČR. Instruktorem II. třídy pod AJJČR se rozumí: 

a. Člen AJJČR nebo člen oddílu či školy, která je řádně registrovaná v členství AJJČR. 
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b. Je držitelem platného osvědčení Instruktor bojových umění II. třídy nebo Instruktor 

sebeobrany II. třídy. 

c. Platnost licence B pod AJJČR trvá dva roky od data vystavení osvědčení a lze ji 

prodloužit komisařem trenérsko-metodické sekce po splnění podmínek stanovených 

pro prodloužení licence B pod AJJČR. 

6. Pro získání a prodloužení statutu Instruktor II. třídy (licence B) pod AJJČR je zapotřebí: 

a.  Absolvování doškolovacího programu pro instruktory jednou za dva roky, který 

AJJČR organizuje 2x ročně. 

b. Účast na celostátním semináři AJJČR alespoň 2x za dva roky. 

c. Aktivní účast na celostátním semináři AJJČR ve formě instruktora nebo organizátora 

nejméně 1x za pět let. 

7. Platným osvědčením dle čl. 3/1b se rozumí osvědčení získané úspěšným absolvováním 

vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT a pořádaného vzdělávací organizací, která je 

držitelem akreditace pro příslušnou kvalifikaci. 

8. Platnost licence B pod AJJČR je vyznačena v budo pasu držitele.  

9. Kvalifikace instruktora II. třídy (licence B) je kvalifikací profesionální a opravňuje držitele 

k výkonu povolání ve smyslu zákona. 

 

 

Článek 4 

Organizace celostátních seminářů AJJČR  

3. Celostátním seminářem AJJČR se rozumí celodenní nebo vícedenní sportovní aktivita, která:  

a. Je tvořena několika tréninkovými bloky v rozmezí trvání 30 až 90 minut. Optimální 

trvání jednoho bloku je 30 minut pro děti a 60 minut pro dospělé. Bloky jsou 

oddělené přestávkou. 

b. Tréninkové bloky jsou realizovány pro děti i dospělé v souběžném sledu na 

samostatném sportovišti (tatami) se samostatným programem. Každý tréninkový 

blok má svého instruktora nebo instruktory. 

c. Jednotlivé tréninkové bloky mají určitou logickou a metodickou strukturu.  

4. Metodická struktura celostátních seminářů AJJČR je tvořena z následujících forem: 

a. Speciální pohyby, průpravná cvičení, techniky pádů, kata, dětské hry a soupeřivost. 

b. Techniky úderů a kopů, hody, porazy a podmety, techniky páčení, držení a škrcení. 

c. Formy boje v postoji, formy mimo-postojového boje, použití obranných prostředků. 

d. Soutěžní disciplíny vs. reálný boj. 

e. Formy obrany proti ozbrojenému útoku. 

f. Formy a techniky sebeobrany, profesní sebeobrana. 

g. Strategie, taktika a operace, právní limity sebeobrany, psychologie konfliktu, 

resuscitace a první pomoc. 

5. Celostátní semináře AJJČR jsou chápány jako jedna ze základních forem metodické podpory 

asociace členským oddílům a školám, a tudíž je cílená na činnost instruktorů.   

6. Celostátní semináře AJJČR jsou pořádány asociací. Statut organizačního týmu může být 

udělen představenstvem některému z členských oddílů nebo škol, obvykle dle místa pořádání 

semináře. 
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Článek 5 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. Výklad této směrnice provádí představenstvo AJJČR.  

2. Tato směrnice byla schválena představenstvem dne 16. 2. 2020. 

3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 16. 2. 2020. 

 

 

Vypracoval: 

PhDr. Lubomír Češek, PhD. MBA 

Komisař trenérsko-metodické sekce AJJČR 

 


