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Instruktorské kurzy ČHS 
 
Instruktorské kurzy - popis 
Kurzy nemají akreditaci MŠMT 
Kurzy RCI a HAL mají certifikát UIAA; kurz SCI ne.  
 
Tři stupně kvalifikace: SCI, RCI, HAL. Kurzy sestávají z jednotlivých bloků.  
 
SCI – Sport Climbing Instructor 
1. přijímací zkoušky a 1. část – 2,5 dne; lezecká stěna 
2. první pomoc – 4 dny; společně s RCI a HAL 
3. závěrečná část – 2,5 dne; skály 
 
RCI – Rock Climbing Instructor 
1. přijímací zkoušky a 1. část – 4 dny; společně s RCI 
2. první pomoc – 4 dny; společně s SCI a HAL 
3. lezení na stěně – 2 dny; společně s HAL 
4. skalní blok na horách, závěrečná část – 6,5 dne; společně s HAL 
Do roku 2016 včetně 3 bloky. Od 1.1.2017 - 5 bloků – doplněno lezení na umělé stěně. 
 
HAL – High Alpine Leader 
1. přijímací zkoušky a 1. část – 4 dny; skály, společně s RCI 
2. první pomoc – 4 dny; společně s SCI a RCI 
3. lezení na umělé stěně – 2 dny; společně s RCI 
4. skalní blok na horách – 6,5 dne; společně s RCI 
5. ledovcový blok – 6,5 dne 
6. lavinový blok, závěrečná část – 6,5 dne; zimní hory v následujícím roce 
 
Kurzy jsou jednoroční. Pouze poslední blok HAL se koná v dalším roce.  
 
Zájemce se může přihlásit do kteréhokoli kurzu, nemusí začínat na úrovni SCI.  
 
Zvýšení kvalifikace: Zájemce musí jet na úvodní část kurzu, ale pak může některé části, které už 
absolvoval, vynechat. Např. zájemce o RCI, který má SCI, nemusí jet na část lezení na umělé stěně a 
na zdravovědu.  
 
Kvalifikace instruktora je platná 5 let, do 31.12., a počítá se od roku, kdy instruktor kurz ukončil. 
Datum ukončení kurzu je poslední den poslední části kurzu. Kvalifikace je platná pouze pokud je 
instruktor členem ČHS a má platný průkaz ČHS.  
 
Dokladem o kvalifikaci instruktora je průkaz s fotografií a uvedením platnosti kvalifikace.  
 
Získanou kvalifikaci lze zvýšit. Postup zvýšení kvalifikace: Podat přihlášku se všemi náležitostmi, 
absolvovat chybějící blok/y výuky včetně závěrečné části daného kurzu a složit závěrečné zkoušky.  
 
Jednotlivé bloky kurzů mají svého vedoucího lektora, který odpovídá za celou organizaci bloku.   
 
Dokladem o proběhlém bloku kurzu je třídní kniha, ve které jsou základní informace o akci (lektoři, 
termín a místo konání, program), seznam účastníků a vyjádření, kteří účastníci prospěli / neprospěli.  
Nelze akceptovat třídní knihu, ve které bude několik částí kurzu.  
 
Kurzy jsou určeny jen pro členy ČHS. Od 1.1. 2017 lze přijímat oddílové i individuální členy.  
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Počet instruktorů v oddíle není omezen: MK má ale pravomoc odmítnout uchazeče s poukazem na 
to, že oddíl už má dost instruktorů, zejména s poukazem na naplnění kurzu.  
 
Spolupracující subjekty, jejichž členům lze udělit kvalifikaci ve zkráceném řízení: Nyní jen UIAGM, 
rozhoduje MK.  
 
 
Základní podmínky pro přijetí do kurzu  
Kurzy a doškolení jsou určeny hlavně oddílovým členům ČHS. Lze do kurzu přijmou i tzv.individuální 
členy. 
 
Členství v ČHS: Zájemce musí být členem ČHS v roce, kdy se hlásí na kurz 
  
Věk - minimálně 21 let v roce konání kurzu; HAL – 23 let. Počítá se rok narození, ne konkrétní datum.  
 
Lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti: Lékařské potvrzení nesmí být starší než 1 rok k datu 
zahájení kurzu. Lékařské potvrzení musí být zasláno nejpozději týden před zahájením kurzu, případná 
tolerance je věcí sekretariátu. Předložení lékařského potvrzení až při zahájení kurzu nelze akceptovat, 
zájemce nebude do kurzu přijat.  
 
Vyplněná přihláška vč. seznamu výstupů a fotografie. Fotografie: min. 400 x 500 px 
 
Přihláška musí být podepsána uchazečem a předsedou oddílu / spolku. Pokud se na kurz / seminář 
hlásí předseda oddílu, přihlášku si podepíše za oddíl sám.  
 
Poplatek – úhrada nejpozději 2 týdny po potvrzení se sekretariátu, že byla přihláška přijata, 
nejpozději však týden před začátkem kurzu.  
 
Přihlášky se přijímají do naplnění kurzu. V případě, že není kurz týden před konáním obsazen, 
rozhodne lektor o jeho zrušení.   
 
Možnost prodloužení a obnovení kvalifikace - doškolení 
Možnost prodloužení kvalifikace je 3 roky po skončení platnosti původní kvalifikace. Doškolení musí 
být dvě, jedno zdravotní (První pomoc) a druhé volitelné. Po ukončení kompletního doškolení se 
prodlužuje kvalifikace o 5 let.  
Prodloužení kvalifikace se počítá od posledního absolvovaného úplného doškolení. Pokud si 
instruktor udělá doškolení např. dva roky před koncem platnosti své kvalifikace, zkracuje se mu 
platnost první kvalifikace. Instruktor se může přihlásit na doškolení kdykoli v průběhu platnosti své 
kvalifikace a může absolvovat i více než jedno doškolení.  
 
Lze akceptovat absolvování individuální (placené) doškolení mimo vypsané termíny, za předpokladu, 
že doškolení povede někdo z lektorů ČHS.  
 
Horskému vůdci UIAGM, který doloží, že má platnou kvalifikaci UIAGM, lze na jeho žádost prodloužit 
kvalifikaci instruktora, a to vždy o jeden rok – nemusí absolvovat doškolení. Změna se provádí 
k 31.12. stejně jako u lektorů.  
 
V případě přihlášek na doškolení lze akceptovat, že instruktor nepošle přesný seznam akcí, ale jen 
obecnější vyjádření o svých aktivitách v oblasti metodiky. Metodickou činnost zcela mimo ČHS lze 
uznat pouze po odsouhlasení předsedou MK.  
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Vazba mezi kurzy SCI, RCI HAL  
Absolvent SCI se zájmem o akreditovaný kurz: Stačí doplnit část trenér C, je ale potřeba zajistit, že je 
dodržena celková hodinová dotace, která je pro akreditovaný kurz předepsána.  
Absolventi RCI, HAL se zájmem o akreditovaný kurz: Absolventi od roku 2017 lze, neboť do kurzů byla 
doplněna část lezení na stěně. U absolventů do 2016 nelze.  
Absolventi akreditovaného kurzu se zájmem o SCI, RCI, HAL: zatím nelze, v akreditovaném kurzu není 
dostatečná výuka 1. pomoci apod. Bude řešeno po úpravě standardů.  
Absolvent SCI, RCI, HAL, který je současně absolventem akreditovaného kurzu: úspěšné absolvování 
akreditovaného kurzu mu lze uznat jako doškolení.  
 
Počet uchazečů na kurzech a doškoleních 
Kurzy 
SCI – Otevření kurzu SCI při minimálním počtu 5 osob, max. 10 osob. V případě většího zájmu 
kontaktovat předsedu MK, lze doplnit dalšího lektora. V případě, že se přihlásí méně než 5 osob, kurz 
SCI se v daném roce neotvírá. 
 
RCI + HAL – Otevření kurzu RCI a HAL při minimálním počtu (součet kvalifikací RCI a HAL) 8 osob, max. 
12 osob. V případě většího zájmu kontaktovat předsedu MK, lze doplnit dalšího lektora. V případě, že 
se přihlásí méně než 8 osob (součet obou kvalifikací RCI a HAL), kurz se v daném roce neotvírá. 
 
Doškolení 
Ledy, laviny, freeride – minimální počet uchazečů 5 osob, maximální počet 10. V případě, že se 
přihlásí méně než 5 osob, seminář se neuskuteční.  
 
Skalní záchrana – minimální počet uchazečů 5 osob, maximální počet 10. V případě, že se přihlásí 
méně než 5 osob, seminář se neuskuteční.  
 
Lezecké cvičení a hry – výuka pro děti – minimální počet uchazečů 5 osob, maximální počet 10. 
V případě, že se přihlásí méně než 5 osob, seminář se neuskuteční.  
 
První pomoc – minimální počet uchazečů 5 osob, maximální počet 18. V případě, že se přihlásí méně 
než 5 osob, seminář se neuskuteční  
 
Účastnické poplatky za kurzy a doškolení instruktorů 
 
 
Způsob placení 
Zájemci o kurz / doškolení uhradí poplatek do týdne po potvrzení přijetí přihlášky a splnění 
stanovených podmínek (věk, členství apod.), nejpozději však do 14 dnů před zahájením kurzu. 
V souladu s tím se bude nejpozději do 14 dnů před kurzem vyžadovat i lékařské potvrzení.  
 
Zájemci o kurzy sestávající z více části budou platit poplatek za celý kurz najednou. Výjimkou je HAL, 
kdy se může vybírat poplatek ve dvou krocích: Za první 4 části kurzu (získání kvalifikace RCI) - 3.300 Kč 
a poté za dvě části (jen pro HAL) – 2.600 Kč. Důvodem je celková vysoká cena kurzu a riziko 
neuskutečnění posledních dvou částí.  
 
Možnosti vrácení poplatku 
Pokud se kurz / doškolení neuskuteční z důvodů nezaviněných uchazečem (nedostatek zájemců, 
odhlášení zájemců, jiné důvody na straně ČHS), bude mu vrácen poplatek. Pokud by se se zájemci 
podařilo dojednat náhradní termín, poplatek by se nevracel.   
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Pokud se v první části kurzu při prověřování dovedností ukáže, že zájemce není způsobilý kurz 
absolvovat, bude z kurzu vyřazen a poplatek mu vrácen nebude. Riziko bude eliminováno tím, že 
zájemci budou vždy vědět, jaké požadavky jsou na účastníky kladeny, a budou mít možnost požádat 
předem metodickou komisi o přezkoušení svých znalostí a dovedností.  
 
V případě neúčasti ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů se poplatek nevrací.  
 
 
Výše poplatku: 

SCI úvod 1. pomoc závěr    poplatek 

 2,5 4 2,5    1800 

RCI úvod 1. pomoc stěna závěr    

 4 4 2 6,5   3300 

HAL úvod 1. pomoc stěna vícedélky ledovec závěr  

 4 4 2 6,5 6,5 6,5 5900 

1. pomoc 2,5      500 

freeride 3      600 

skal. 
záchrana 

2,5      500 

děti 2,5      500 

 
 
 
Přihlášky lze podávat pouze elektronicky (čitelně a s podpisy, naskenované) na 
instruktori@horosvaz.cz.  
 

mailto:instruktori@horosvaz.cz
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