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          PROPOZICE KE KURZU INSTRUKTORŮ ČHS 2019 
 

 

Název kurzu/doškolení 

 

 

Instruktor lezení na umělé stěně 

IV.BLOK –trenér sportovního lezení – licence C 
 

Místo konání kurzu 

 

Lezecké centrum SmíchOFF, Křížová 6, Praha 5 - Smíchov 

 

 

Datum konání kurzu 

 

13.-16.6.2019 

 

Cena kurzu  

 

Lektor 

 

Tomáš Binter, vedoucí lektor, tel: +420 602 459 423 

mail: tomas.binter@tiscali.cz 

 

Místa výuky:  
Lezecké centrum SmíchOFF  
Křížová 6, Praha 5 - Smíchov gps: 50°3'17.68"N - 14°24'21.25"E  

http://www.lezeckecentrum.cz/index.php  

PARKING: v areálu, zde nyní placeno hodinově a to 10-20kč/h dle denní doby, popř. je možné 

parkovat zdarma v serpentinách nad stěnou  

MHD: Vystoupíte ve stanici metra Anděl – východ směr Ženské domovy a vyhledáte zastávku 

autobusů Na Knížecí ve směru na Hlubočepy. Zde vyčkáte na příjezd autobusu 120 nebo 231, 

kterým se svezete dvě stanice do zastávky Správa sociálního zabezpečení, popř. je možné dojet do 

zastávky Křížová linkami tramvaje 15 a 21 a dojít.  

 

 

Lektorský sbor:  
Mgr. Eliška Karešová, trenérka reprezentace ČR, vysokoškolská pedagožka v oboru sportovní 

lezení, individuální trenérka lezeckých reprezentantů a dalších lezců různých zaměření a věkových 

kategorií, trenérka sportovního lezení licence A  

Mgr. Radim Antoš, vysokoškolský pedagog v oboru sportovní psychologie a sportovního lezení  

Mgr. Patrik Chovan, pohybový terapeut specializující se mj. na sportovní lezení, garant 

pohybové terapie a fyzioterapie reprezentace ČR  

Jan Zbranek, International Chief Route Setter IFSC, jediný český držitel mezinárodní stavěčské 

licence, hlavní stavěč mezinárodních (MS, SP, EYC) i tuzemských závodů (MČR, ČP, ČPM)  

Mgr. Tomáš Binter, hlavní trenér reprezentace ČR, individuální trenér lezeckých reprezentantů a 

dalších lezců různých zaměření a věkových kategorií, trenér sportovního lezení licence A 
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Časový harmonogram:  
 

Čtvrtek 13.6.  
14:00 – 14:15 – sraz na stěně, prezence, seznámení s programem trenérského bloku (Binter)  

14:15 – 15:00 – Teorie - úvod do problematiky tréninku sportovního lezení (Binter)  

15:15 – 16:45 – Teorie – trénink sportovního lezení – fyziologické principy, pohybové schopnosti 

a dovednosti v lezení a jejich rozvoj, věková specifika (Binter)  

17:00 – 19:30 - Teorie + praxe – základy správného provádění pohybů, fyzioterapeutické aspekty 

lezeckého tréninku, prevence zranění a rozvoj výkonnosti (Chovan)  

19:30 – 20:00 – pauza na večeři  

20:00 – 21:30 - Teorie – tréninkové prostředky, metody a principy tréninkových plánů (Binter)  

 

Pátek 14.6.  
10:00 – 12:00 – Teorie + praxe – psychologie tréninku sportovního lezení a výuka začátečníků 

(Karešová, Antoš)  

12:00 – 13:00 – pauza na oběd  

13:00 – 14:15 - Teorie - trénink sportovního lezení - izolované a komplexní tréninkové prostředky 

– pokračování (Binter)  

14:30 – 16:30 - Teorie + praxe - základy stavění lezeckých cest a boulderů (Zbranek)  

16:45 – 18:30 – Praxe – základy výuky lezecké techniky, technická cvičení (Binter)  

18:30 – 19:00 – pauza na večeři  

19:00 – 21:30 – Teorie – systém a plánování tréninku, stavba tréninkových plánů (Binter)  

 

Sobota 15.6. 
10:00 – 13:00 – Praxe – komplexní a izolované tréninkové prostředky na bouldrovce (Binter)  

13:00 -  14:00 – pauza na oběd  

14:00 – 14:45 – Teorie - únava, přepětí, přetrénování, specifika, věkové odlišnosti (Binter)  

15:00 – 17:30 – Praxe – izolované tréninkové prostředky (Binter)  

17:30 – 19:00 – pauza na večeři  

19:00 – 21:30 - /SmíchOFF/ Teorie – mezinárodní a národní sportovní federace, současný systém 

českých a mezinárodních závodů (ČHS a IFSC), specifika jednotlivých soutěžních disciplín z 

hlediska věku a pohybových schopností, pravidla závodů, koncepce školení trenérů v ČR a v 

zahraničí (Binter) 

 

Neděle 16.6. 
10:00 – 12:30 – Praxe – komplexní tréninkové prostředky na stěně (Binter)  

12:30 -  14:00 – pauza na oběd, přípravu na zkoušku a metodické výstupy  

14:00 – 17:00 – metodické výstupy a teoretická zkouška  

17:30 – 18:00 -  vyhodnocení, ukončení kurzu  

 

 

Změna časového harmonogramu dle tempa výuky a aktuální situace vyhrazena. 
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Výstroj a výzbroj: 
 

                       Povinná                     Doporučená 

 

 

▪ lezecké vybavení pro bouldering i lezení s 

lanem  

▪ sportovní oblečení, lezečky, úvazek, 

magnézium 

▪ stopky 

▪ psací potřeby 

 

 

 

 

 

Doporučená literatura:  

 
Obecná teorie sportovního tréninku (v poměrně jednoduché formě):  

Perič, T., Dovalil, J., Sportovní trénink. Praha: Grada 2010  

 

Speciální publikace pro trénink sportovního lezení:  

Baláš, J., Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení. Praha: Karolinum 2016  

Hörst, E. J., Conditionig for climbers. Guilford: The Globe Pequot Press, Falcon Guides 2008  

Hörst, E. J., Training for Climbing. Guilford: The Globe Pequot Press, Falcon Guides 2008 (2. 

vydání) 
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