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 Článek 1) 

  Profil (Základní ustanovení) 

Trenér Českého horolezeckého svazu je tělovýchovný pedagog. Je odborně vzdělán tak, aby 

mohl připravovat lezce ke zvyšování sportovní výkonnosti v rámci etických norem. Osvojil si 

teorii a didaktiku sportovního tréninku, které jsou předpokladem pro získání příslušné 

trenérské licence. 

 

Článek 2) 

Povinnosti trenéra 

a) Cílevědomě, soustavně a plánovitě vést tréninkový proces, případně vykonávat jinou 

činnost se snahou o neustálé zkvalitňování tréninkového procesu. 

b) Při řízení tréninkového procesu uplatňovat zdravotnická hlediska. 

c) Uplatňovat nové vědecké a metodické poznatky a k tomu využívat spolupráce s pedagogy, 

lékaři, psychology, metodiky, dalšími vědeckými pracovníky jako fyziology, biomechaniky, 

biochemiky, dietology a ostatními trenéry a předávat praktické zkušenosti. 

d) Vzdělávat se ve smyslu příslušných ustanovení kvalifikace trenéra ve své specializaci. 

e) Předkládat průkaz kvalifikace trenéra k potvrzení své aktivní činnosti, k prodloužení 

kvalifikace apod.  

 

Článek 3) 

Práva trenéra 

a) Vést z pověření ČHS a na základě odpovídající trenérské kvalifikace sportovce při 

tréninkovém procesu a soutěžích. 

b) Využívat odborné a metodické materiály ČHS. 

c) Mít volný přístup na sportovní soutěže všech úrovní své specializace pořádaných v ČR. 

d) Používat při vykonávání trenérské práce označení své kvalifikace. 
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Článek 4) 

 Trenérská kvalifikace (působnost) 

Trenérskou kvalifikací se rozumí ukončené studium teorie sportovní přípravy dle požadavků 

na příslušnou licenci a odpovídající ukončený počet roků odborné praxe. 

 

Trenér licence C – oddílový trenér, pracuje především s dětmi a se začínajícími lezci. 

Trenér licence B – oddílový trenér; trenér sportovních tříd; trenér sportovního centra 

mládeže, trenér sportovního gymnázia, trenér resortního sportovního centra, asistent 

reprezentačního trenéra.                             

Trenér licence A – oddílový trenér, hlavní trenér sportovního centra mládeže, hlavní trenér 

sportovního gymnázia, hlavní trenér resortního sportovního centra, reprezentační trenér, 

lektor. 

 

Článek 5)  

Podmínky přijetí ke studiu trenérské licence 

Trenér licence C – věk minimálně 18 let.  

Trenér licence B – věk minimálně 20 let; 2 roky odborné praxe; ukončené úplné 

středoškolské vzdělání (maturita).  

Trenér licence A – věk 24 let; vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně tělovýchovného 

směru nebo dvouleté studium trenérské školy UK FTVS;  trenérská licence B nebo doložená 

publikační a odborná činnost v oblasti tréninku sportovního lezení (publikační a odbornou 

činnost posuzuje Komise soutěžního lezení ČHS); minimálně 4 roky odborné praxe na 

vrcholové úrovni (individuální vedení alespoň dvou členů reprezentačních družstev mládeže 

nebo dospělých). 

 

Pro udělení a platnost jakékoli licence platí, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen za 

úmyslný trestný čin a nedopustil se závažného disciplinárního provinění. 
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Článek 6) 

Školící pracoviště a podmínky získání trenérské kvalifikace 

Trenér licence C  

– UK FTVS Praha nebo akreditované pracoviště schválené Komisí soutěžního lezení ČHS; 

– úspěšné absolvování kurzu pro Instruktory lezení na umělých stěnách s rozšířenou výukou 

základů tréninku sportovního lezení, splnění doplňkových kritérií k udělení licence. 

Trenér licence B  

– Komise soutěžního lezení ČHS ve spolupráci s UK FTVS Praha; 

– úspěšné absolvování studia (školení) v rozsahu 150 hodin, zakončeného teoretickou a 

praktickou zkouškou, nebo předmětů Specializace sportovního lezení na UK FTVS v plném 

rozsahu se státní závěrečnou zkouškou a závěrečnou prací. 

Trenér licence A  

– Komise soutěžního lezení ČHS ve spolupráci s UK FTVS Praha. 

– splnění kvalifikačních požadavků dle článku 5), absolvování semináře a splnění požadavků 

na lektorskou činnost v rámci školení trenérů licence B.  

 

Článek 7) 

Platnost kvalifikace 

Platnost všech druhů licencí je 4 roky. 

Článek 8) 

Obnovení licence 

Trenér licence C – absolvování doškolovacího kurzu pro Instruktory lezení na umělých 

stěnách s rozšířenou výukou základů tréninku sportovního lezení (zajišťuje UK FTVS Praha 

nebo akreditované pracoviště schválené Komisí soutěžního lezení ČHS). 

Trenér licence B – doškolovací seminář pro trenéry licence B (zajišťuje Komise SL ČHS ve 

spolupráci s UK FTVS Praha). 

Trenér licence A – doškolovací seminář pro trenéry licence A (zajišťuje Komise SL ČHS ve 

spolupráci s UK FTVS Praha). 
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Článek 9) 

Ztráta platnosti licence 

Licence pozbývá platnosti, pokud se její držitel: 

– nezúčastní v předepsané lhůtě doškolovacího semináře příslušného pro danou úroveň  

licence; 

– dopustí úmyslného trestného činu a je za něj pravomocně odsouzen; 

– dopustí závažného disciplinárního provinění. 

 

Článek 10) 

Uznávání zahraničních licencí 

Trenér, který získal odborné vzdělání v zahraničí, může vést z pověření ČHS tréninkový 

proces a sportovce při soutěžích odpovídajících jeho získané trenérské kvalifikaci na základě 

uznání vysokoškolských diplomů a trenérských licencí.   

Zahraniční kvalifikace uznává Komise soutěžního lezení ČHS ve spolupráci s Metodickou 

komisí ČHS. Trenér, který chce uznat kvalifikaci, musí o toto písemně požádat sekretariát ČHS 

a absolvování kvalifikace doložit. Do 40 dnů vydá ČHS vyrozumění. 

ČHS uznává v souladu se směrnicí Rady EU z prosince 1988 minimálně tříleté vysokoškolské 

studium ve specializaci automaticky. 

V souladu se směrnicí Rady EU z června 1992 u všech vzdělávacích cest trvajících méně než 

tři roky ČHS uznává na základě odpovídajícího vzdělání absolvovaného v zahraničí příslušnou 

licenci. 

Pro obnovování licencí platí pravidla uvedená v článcích 7 - 8). 

 

Článek 11) 

Závěrečná ustanovení 

Všechny případné výjimky z kvalifikačního řádu pro trenéry ČHS řeší Komise soutěžního 

lezení ČHS na základě písemné žádosti a připojeného zdůvodnění. 


