
 

 

       
 
 
 
 
 
 

Výběrové řízení – hlavní trenér Sportovního centra mládeže 
příslušné disciplíny 

 
 
Česká jezdecká federace, 

se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

IČ: 48549886 

DIČ:CZ48549886 

zastoupená: Ing. Olgou Plachou – prezidentkou 

dále jen „ČJF“ nebo „vyhlašovatel“ 

 
vyhlašuje dne 22. října 2019 výběrová řízení na tyto pozice: 
 

1. hlavní trenér Sportovního centra mládeže skoky (koordinuje činnost trenérů: SCM 

skoky Čechy 1 Zduchovice, skoky Čechy 2 Zduchovice, skoky Morava (stále ve 

výběru)), 

2. hlavní trenér Sportovního centra mládeže drezura (koordinuje činnost trenérů SCM 

drezura Čechy Královice, SCM drezura (včetně pony) Morava Panská Lícha, SCM 

drezura pony Zduchovice), 

3. hlavní trenér Sportovního centra mládeže pony skoky (koordinuje činnost trenérů SCM 

pony skoky Čechy Zduchovice, SCM pony skoky Morava Frenštát pod R.),  

4. hlavní trenér Sportovního centra mládeže všestrannost Suchá u Litomyšle, 

5. hlavní trenér Sportovního centra mládeže voltiž (koordinuje činnost trenérů SCM Čechy 

Mnichovice, SCM Morava Frenštát pod R.), 

 
 

Požadavky: 
 

- kvalifikace trenéra II. třídy s praxí v trvání nejméně 5 let, 

- schopnost řízení a organizace sportovní přípravy sportovců zařazených do SCM, 

- schopnost sledování ekonomických ukazatelů provozu SCM, 

- přímé trenérské vedení sportovců zařazených do SCM,  



 

 

- koordinace a řízení činnosti trenérů jednotlivých SCM,  

- 1x za rok uspořádání semináře pro všechny trenéry – buď ukázková tréninková 

jednotka nebo teoretická přednáška, 

- vedení tréninkového deníku a další dokumentace SCM, 

- náborová činnost a výběr frekventantů SCM, 

- aktivní spolupráce s pověřenými pracovníky sekretariátu ČJF,   

- tvorba podkladů pro vyhodnocovací řízení, 

- spolupráce na tvorbě metodických materiálů SCM, 

- znalost anglického nebo jiného cizího jazyka, 

- trestní bezúhonnost. 

Povinné přílohy: 
 

- strukturovaný životopis s uvedením trenérské praxe, 

- doklad o dosažení požadované kvalifikace, 

- koncepce činnosti SCM včetně návrhu trenérů a realizačních týmů jednotlivých SCM 

v daných lokacích, obsahující stanovené cíle, návrh modelu spolupráce se 

zahraničním trenérem, zapracovaný systém vzdělávání, zlepšování kondice a 

výkonnosti sportovců a konkrétní plán činnosti včetně kontrolních závodů, 

- výpis z rejstříku trestů ne starší jednoho měsíce. 

 

Zájemci zasílají své nabídky poštou na adresu sekretariátu České jezdecké federace, 

Hošťálkova 392/1C, 169 00 Praha 6, s datem poštovního razítka nejpozději 30.10.2019, a 

současně do téhož data e-mailem na adresu: scm@cjf.cz. 

 

 
 

 

                      Ing. Olga Plachá                                                                                   

                                                                                                      prezidentka 

                                                                                          Česká jezdecká federace 

 

 

 


