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Koncepce profesioná lní ho trene rske ho zájis te ní  reprezentáce 
Č R v soute z ní m lezení  á VSČM 

Koncepce vzniká v situaci, kdy je trenérské zajištění reprezentace ČR v soutěžním lezení i Vrcholového 

sportovního centra mládeže (VSCM) realizováno na poloprofesionální úrovni, což je dlouhodobě 

neudržitelný stav, který neodpovídá ani situaci v zahraničních sportovních lezeckých svazech, ani 

v českých sportovních svazech zastřešujících olympijské sporty. Zároveň je nutno konstatovat, že 

i současné poloprofesionální trenérské zajištění reprezentace i VSCM je výrazným posunem ve 

srovnání s obdobím do roku 2017, kdy byla reprezentace trenérsky zajišťována na plně amatérské 

bázi a VSCM v soutěžním lezení neexistovalo. 

Koncepce vychází z aktuálního stavu – tedy z počtu reprezentantů, počtu členů VSCM, úrovně 

a obsazenosti disciplín, účasti osobních trenérů mimo realizační tým reprezentace a VSCM na 

přípravě reprezentantů a členů VSCM a aktuálních rozpočtových možností. Proto dochází ke 

slučování některých činností a agend, nicméně pokud vývoj soutěžního lezení u nás bude následovat 

trendy v ostatních olympijských sportech a zahraničních sportovních lezeckých svazech, je nutno 

z dlouhodobého hlediska pracovat s následujícími principy: 

1. práce trenérů reprezentace a trenérů VSCM by měly být samostatnými činnostmi 

vyžadujícími plné úvazky, separátní personální obsazení a odměňování 

2. u reprezentačních družstev by měly být samostatné pozice trenérů mládeže a dospělých 

3. bude potřebná specializace trenérů dle disciplín a centralizace přípravy 
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Struktura 

Struktura vychází z aktuálních personálních a rozpočtových možností Komise soutěžního lezení ČHS 

(KSL). Cílem koncepce struktury trenérského zajištění reprezentace a VSCM je vyřešit rozpor mezi 

potřebami reprezentace, kde je logické členění dle disciplín, a VSCM, kde je naopak logická regionální 

struktura. Výsledkem je kombinovaná struktura, která pracuje s regionálním členěním u spojených 

disciplín lezení na obtížnost a bouldering a samostatně vedenou disciplínou lezení na rychlost. Tento 

model je v současnosti realizovatelný vzhledem k aktuální situaci, kdy většina reprezentantů i členů 

VSCM kombinuje lezení na obtížnost a bouldering, naopak lezení na rychlost se věnuje podstatně 

méně závodníků s nízkou regionální diverzitou. Struktura počítá se spojením agend trenérů 

reprezentace a VSCM a zároveň se spojením pozic trenérů reprezentace mládeže a dospělých. Tato 

struktura je ale náročnější na řízení a zvyšuje požadavky na hlavního trenéra, který je rovněž 

zodpovědný za podmínky přípravy závodníků v kombinaci. V případě předpokládaného vývoje je 

nutno do budoucna počítat se změnou struktury ve smyslu všech výše uvedených principů.  

Jednotlivé úrovně struktury jsou následující: 

1. Hlavní trenér reprezentace, který je zároveň hlavním trenérem VSCM 

2. Reprezentační trenéři v pozici 1. asistenta, kteří jsou zároveň smluvními trenéry VSCM 

a. Trenér pro lezení na obtížnost a bouldering – Čechy 

b. Trenér pro lezení na obtížnost a bouldering – Morava 

c. Trenér pro lezení na rychlost – celorepubliková působnost 

3. Reprezentační trenéři v pozici 2. asistenta 

a. asistent trenéra pro lezení na obtížnost a bouldering – Čechy 

b. asistent trenéra pro lezení na obtížnost a bouldering – Morava 
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Agendy á činnosti 

Hlavní trenér reprezentace a VSCM 

1. vytváří celkovou koncepci přípravy reprezentace a zodpovídá za její dodržování 

2. vytváří koncepci VSCM a zodpovídá za její dodržování 

3. podílí se na koncepci a vyhodnocování testů reprezentace 

4. zpracovává podklady pro návrh nominačních pravidel ve všech kategoriích a disciplínách 

5. zpracovává podklady pro návrh pravidel proplácení nákladů reprezentantům ve všech 

kategoriích a disciplínách 

6. navrhuje personální obsazení realizačního týmu reprezentace a VSCM 

7. nasazuje kouče na mezinárodní závody 

8. odpovídá za komunikaci mezi vedením reprezentace a KSL, popř. Výkonným výborem ČHS 

9. odpovídá za plán soustředění reprezentace i VSCM a jejich odborné zajištění 

10. odpovídá za tréninkové podmínky v tréninkových centrech reprezentace 

11. na základě návrhů smluvních trenérů VSCM schvaluje nasazení smluvního stavěče 

v jednotlivých regionech 

12. sleduje vývoj tréninkových metod na mezinárodní úrovni a zajišťuje předávání odborných 

poznatků realizačnímu týmu reprezentace 

13. sleduje vývoj výkonnosti jednotlivých reprezentantů i členů VSCM a předává informace, 

odborné poznatky a tréninková doporučení jednotlivým trenérům reprezentace, popř. 

osobním trenérům, reprezentantům a členům VSCM 

14. poskytuje odborné konzultace a tréninkovou spolupráci trenérům reprezentace, osobním 

trenérům, reprezentantům a členům VSCM 

15. zpracovává tréninkové plány přiděleným členům VSCM nebo poskytuje konzultace a zpětnou 

vazbu k tréninkovým plánům zpracovaným osobními trenéry přiděleným členům VSCM a 

jejich osobním trenérům 

16. sleduje tréninkovou evidenci přidělených členů VSCM a poskytuje případnou zpětnou vazbu a 

tréninková doporučení 

17. působí jako hlavní trenér na soustředěních reprezentace 

18. vede společné a individuální tréninky reprezentantů a členů VSCM 

19. působí jako hlavní kouč na mezinárodních závodech 

20. kontroluje činnost smluvních trenérů VSCM, reprezentačních asistentů, smluvního stavěče a 

pohybových terapeutů a přijímá nebo navrhuje potřebné změny 

21. předkládá podklady pro oponentury VSCM 

22. zpracovává zprávu trenéra reprezentace pro Výkonný výbor ČHS  

23. sleduje talenty v mladších než reprezentačních kategoriích na celostátní úrovni, poskytuje 

jim, jejich osobním trenérům i rodičům tréninkovou spolupráci, konzultace a doporučení, 

popř. navrhuje KSL zlepšení tréninkových podmínek nebo jinou podporu 

24. koordinuje mezinárodní aktivity reprezentačních družstev v oblasti přípravy i soutěží včetně 

spolupráce se zahraničními reprezentačními týmy, trenéry a kouči 
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Reprezentační trenér v pozici 1. asistenta, který je zároveň smluvním trenérem 

VSCM 

1. řídí se pokyny hlavního trenéra reprezentace, který je zároveň hlavním trenérem VSCM 

2. připomínkuje podklady pro návrh nominačních pravidel ve všech kategoriích a disciplínách 

3. připomínkuje podklady pro návrh pravidel proplácení nákladů reprezentantům ve všech 

kategoriích a disciplínách 

4. připomínkuje plán soustředění reprezentace a VSCM a podílí se na jejich odborném zajištění 

5. sleduje tréninkové podmínky v regionech a navrhuje jejich zlepšování 

6. trenér zodpovědný za lezení na rychlost sleduje podmínky pro trénink této disciplíny 

v celostátním měřítku a navrhuje jejich zlepšení 

7. navrhuje nasazení smluvního stavěče ve svém regionu 

8. sleduje vývoj výkonnosti jednotlivých reprezentantů i členů VSCM spadajících do jeho 

působnosti a předává informace, odborné poznatky a tréninková doporučení jednotlivým 

osobním trenérům těchto závodníků, reprezentantům a členům VSCM, případné problémy 

konzultuje s hlavním trenérem reprezentace a VSCM 

9. poskytuje odborné konzultace a tréninkovou spolupráci osobním trenérům, reprezentantům 

a členům VSCM 

10. zpracovává tréninkové plány přiděleným členům VSCM nebo poskytuje konzultace a zpětnou 

vazbu k tréninkovým plánům zpracovaným osobními trenéry přiděleným členům VSCM a 

jejich osobním trenérům 

11. sleduje tréninkovou evidenci přidělených členů VSCM a poskytuje případnou zpětnou vazbu a 

tréninková doporučení 

12. působí jako trenér na soustředěních reprezentace 

13. vede společné a individuální tréninky reprezentantů a členů VSCM 

14. působí jako kouč na mezinárodních závodech, pokud se nemůže zúčastnit závodů, na něž je 

nasazen, je povinen zajistit za sebe adekvátní kvalifikovanou náhradu 

15. je povinen zajistit dodání článku se všemi náležitostmi (zejména fotografie) z mezinárodních 

závodů, na které byl nasazen 

16. připomínkuje podklady a předkládá návrhy pro oponentury VSCM 

17. sleduje talenty v mladších než reprezentačních kategoriích ve svém regionu (popř. disciplíně), 

poskytuje jim, jejich osobním trenérům i rodičům tréninkovou spolupráci, konzultace a 

doporučení, popř. navrhuje hlavnímu trenérovi zlepšení tréninkových podmínek nebo jinou 

podporu 

18. podává hlavnímu trenérovi písemnou zprávu o své činnosti a aktivitách obsahující především 

popisy: tréninkových podmínek ve svém regionu (jejich zlepšení nebo problematiku s jejich 

ovlivňováním), práce s talenty, využívání stavěčů, vedení společných tréninků, spolupráce se 

svěřenými členy VSCM apod. 
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Reprezentační trenér v pozici 2. asistenta 

1. řídí se pokyny hlavního trenéra reprezentace a trenéra v pozici 1. asistenta, pod jehož 

působnost spadá 

2. sleduje vývoj výkonnosti jednotlivých reprezentantů spadajících do jeho působnosti a po 

dohodě s 1. asistentem, popř. hlavním trenérem reprezentace předává informace, odborné 

poznatky a tréninková doporučení jednotlivým osobním trenérům těchto závodníků a 

reprezentantům, případné problémy konzultuje s hlavním trenérem reprezentace 

3. po dohodě s 1. asistentem, popř. hlavním trenérem reprezentace poskytuje odborné 

konzultace a tréninkovou spolupráci osobním trenérům, reprezentantům a členům VSCM 

4. působí jako trenér na soustředěních reprezentace 

5. působí jako trenér na společných a individuálních trénincích reprezentantů a členů VSCM 

6. působí jako kouč na mezinárodních závodech  

7. je povinen zajistit dodání článku se všemi náležitostmi (zejména fotografie) z mezinárodních 

závodů, na které byl nasazen 

8. sleduje talenty v mladších než reprezentačních kategoriích ve svém regionu (popř. disciplíně), 

poskytuje jim, jejich osobním trenérům i rodičům tréninkovou spolupráci, konzultace a 

doporučení, popř. navrhuje hlavnímu trenérovi zlepšení tréninkových podmínek nebo jinou 

podporu 
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Jmenování do funkce, odvolání z funkce 

Hlavní trenér reprezentace a VSCM 

Hlavního trenéra reprezentace a VSCM jmenuje Výkonný výbor ČHS na základě návrhu KSL.  

Hlavní trenér reprezentace a VSCM je jmenován na období olympijského cyklu, a to na dobu určitou, 

která začíná dnem podpisu pracovní smlouvy mezi ČHS a hlavním trenérem a končí posledním dnem 

měsíce následujícího po posledním mezinárodním závodě IFSC v dané sezóně.  

Působení ve funkci hlavního trenéra reprezentace a VSCM zaniká odstoupením, úmrtím, odvoláním.  

Podmínky působení hlavního trenéra reprezentace a VSCM jsou dány Koncepcí trenérského zajištění 

a dále jsou sjednány v pracovní smlouvě mezi ČHS a hlavním trenérem reprezentace a VSCM.  

Reprezentační trenéři v pozici 1. asistenta, kteří jsou zároveň smluvními trenéry 

VSCM 

Reprezentační trenéry v pozici 1. asistenta, kteří jsou zároveň smluvními trenéry VSCM, jmenuje 

a odvolává KSL. Návrh na jmenování, resp. odvolání, předkládá hlavní trenér reprezentace a VSCM. 

Reprezentační trenéři v pozici 2. asistenta 

Reprezentační trenéry v pozici 2. asistenta jmenuje a odvolává KSL. Návrh na jmenování, resp. 

odvolání, předkládá hlavní trenér reprezentace a VSCM. 

 


