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KVALIFIKAČNÍ ŘÁD PRO TRENÉRY SPORTOVNÍHO LEZENÍ 
ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU 

 
Článek 1 

  Profil trenéra  
 
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. Má dostatečný morální kredit, aby výchovně působil na své 
svěřence a reprezentoval ČHS. 
 

Článek 2 
Povinnosti trenéra 

 
a) Cílevědomě, soustavně a plánovitě vést tréninkový proces, případně vykonávat jinou činnost se snahou o neustálé 

zkvalitňování tréninkového procesu. 

b) Dodržovat Etický kodex sportovního trenéra vydaný Českým olympijským výborem 
(https://www.olympic.cz/text/107--eticky-kodex-sportovniho-trenera) 

c) Při řízení tréninkového procesu uplatňovat zdravotní hlediska. 

d) Uplatňovat nové vědecké a metodické poznatky a k tomu využívat vzdělávací semináře, spolupráce s pedagogy, 
lékaři, psychology, metodiky, dalšími vědeckými pracovníky jako fyziology, biomechaniky, biochemiky, dietology. 
Náplní práce trenéra je rovněž sdílení praktických zkušenosti s ostatními trenéry. 

e) Předkládat licenční osvědčení trenéra k potvrzení své aktivní činnosti, k prodloužení platnosti apod. 

  
Článek 3 

Práva trenéra 
 
a) Z pověření ČHS a na základě odpovídající trenérské kvalifikace vést sportovce při tréninkovém procesu a při 

soutěžích. 

b) Využívat odborné a metodické materiály ČHS. 

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

d) Používat při vykonávání trenérské práce označení své kvalifikace. 

 
Článek 4 

 Trenérská kvalifikace a licence  
 
a) Trenérská kvalifikace označuje předpoklady pro vykonávání trenérské práce. Úroveň kvalifikačních předpokladů 

určuje příslušná trenérská licence. Trenérská licence je dokladem o ukončeném studiu teorie a o praxi sportovní 
přípravy dle požadavků na příslušnou licenci.    

b) Trenér licence C – oddílový trenér, pracuje především s dětmi a se začínajícími lezci. 
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c) Trenér licence B – oddílový trenér; trenér sportovních tříd; trenér sportovního centra mládeže, trenér sportovního 
gymnázia, trenér resortního sportovního centra, asistent reprezentačního trenéra.                             

d) Trenér licence A – oddílový trenér, hlavní trenér sportovního centra mládeže, hlavní trenér sportovního gymnázia, 
hlavní trenér resortního sportovního centra, reprezentační trenér, lektor. 

 
Článek 5  

Základní předpoklady uchazeče o získání trenérské licence 
 
a) Každý uchazeč o trenérskou licenci musí: 

a. být členem ČHS s platným členským průkazem,  
b. být držitelem instruktorské licence pro lezení na umělých stěnách a vyšší (např. instruktor skalního lezení, 

instruktor horolezectví) nebo doložit absolvování obdobného vzdělání (první pomoc, základy lezení a 
metodika jištění v rozsahu alespoň 32 hodin), 

c. předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro trenérskou činnost, které nesmí být starší než rok k datu 
podání žádosti o získání trenérské licence.  

 
b) Na uchazeče o jednotlivé licence jsou kladeny další požadavky: 

a. Trenér licence C   
i. věk minimálně 18 let v roce podání žádosti o získání trenérské licence 

b. Trenér licence B  
ii. věk minimálně 20 let v roce podání žádosti o získání trenérské licence 

iii. ukončené úplné středoškolské vzdělání (maturita) 
iv. 2 roky odborné praxe. 1 

c) Trenér licence A  
a. věk minimálně 24 let v roce podání žádosti o získání trenérské licence 
b. tělovýchovné vzdělání 

v. ukončené vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně tělovýchovného směru, nebo 
vi. úspěšné absolvování kurzu v rozsahu 150 hodin zakončeného teoretickou a praktickou 

zkouškou pro licenci B a následné úspěšné absolvování dvouletého studia trenérské školy 
UK FTVS ve specializaci „Trenér sportovního lezení“; 

c. odborné vzdělání 
vii. trenérská licence B, nebo 

viii. doložená publikační nebo odborná činnost v oblasti tréninku sportovního lezení (publikační 
a odbornou činnost posuzuje Komise soutěžního lezení2);  

d. minimálně 4 roky odborné praxe na vrcholové úrovni (individuální vedení alespoň dvou členů 
reprezentačních družstev mládeže nebo dospělých, každého po dobu alespoň 4 let).  

 
 

Článek 6 
Školící pracoviště a podmínky získání trenérské licence a kvalifikace 

 

                                                 
1 Odbornou praxí se rozumí práce s mládeží v oddíle, výcvik nováčků, vedení zájmových kroužků lezení apod.  
2 Pod publikační činností se rozumí odborné texty se vztahem k problematice tréninku ve sportovním lezení, nejsou akceptovány 
zprávy z cest, závodů, akcí apod. Pod odbornou činností je chápáno trenérské vedení reprezentačních družstev, trenérské působení 
v oblasti výkonnostního a vrcholového soutěžního lezení, práce v pozici oficiálního kouče na mezinárodních soutěžích apod., není 
akceptována činnost mimo výkonnostní a vrcholové sportovní lezení.  
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d) Trenér licence C   
a. Komise soutěžního lezení ČHS, UK FTVS, nebo akreditované pracoviště schválené Komisí soutěžního 

lezení ČHS 
b. úspěšné absolvování kurzu sportovního lezení pro trenéry C.  

 
e) Trenér licence B  

a. Komise soutěžního lezení ČHS ve spolupráci s UK FTVS 
b. Úspěšné absolvování kurzu v rozsahu 150 hodin zakončeného teoretickou a praktickou zkouškou, nebo 

úspěšné zakončení Specializace sportovní lezení na UK FTVS se státní závěrečnou zkouškou a závěrečnou 
prací. 

f) Trenér licence A   
a. Komise soutěžního lezení ČHS ve spolupráci s UK FTVS 
b. úspěšné absolvování semináře pro trenéry A 
c. lektorská činnost v rámci školení trenérů licence B, C nebo seminářů v gesci Komise soutěžního lezení 

ČHS.  
 
g) Podmínkou pro udělení jakékoli licence je, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin a 

nedopustil se závažného disciplinárního provinění nebo se opakovaně nedopustil činnosti poškozující pověst a 
dobré jméno ČHS. 

 
Článek 7 

Platnost licencí 
 

a) Platnost všech druhů licencí je 4 roky. Aktuální seznam trenérů je uveřejněn na webových stránkách ČHS. 
 

b) Licence pozbývá platnosti, pokud se její držitel: 
a. nezúčastní v předepsané lhůtě doškolovacího kurzu příslušného pro danou úroveň licence; 
b. dopustí úmyslného trestného činu a je za něj pravomocně odsouzen; 
c. dopustí závažného disciplinárního provinění; 
d. opakovaně dopustí činnosti poškozující pověst a dobré jméno ČHS; 
e. opakovaně dopustí jednání, které je v hrubém rozporu s Etickým kodexem sportovního trenéra. 

 
c) Platnost licence zaniká v roce, kdy její držitel z jakéhokoli důvodu pozbyl členství v ČHS. Držitel licence 

prokazuje svou kvalifikaci spolu s platným průkazem ČHS. 
 

 
Článek 8 

Obnovení licence 
 
a) Trenér licence C: Absolvování doškolovacího kurzu pro trenéry sportovního lezení C nebo průběžných 

vzdělávacích seminářů v rozsahu alespoň 16 hodin přímé výuky (zajišťuje UK FTVS, ČHS nebo akreditované 
pracoviště schválené Komisí soutěžního lezení ČHS). 

b) Trenér licence B: Absolvování doškolovacího kurzu pro trenéry licence B nebo průběžných vzdělávacích kurzů 
v rozsahu alespoň 24 hodin přímé výuky (zajišťuje Komise soutěžního lezení ČHS ve spolupráci s UK FTVS nebo 
akreditované pracoviště schválené Komisí soutěžního lezení ČHS). 
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c) Trenér licence A: Absolvování doškolovacího kurzu pro trenéry licence A (zajišťuje Komise soutěžního lezení ČHS 
ve spolupráci s UK FTVS), individuální vedení alespoň 1 člena reprezentačního družstva mládeže nebo dospělých 
po dobu alespoň 2 let v době platnosti licence od posledního prodloužení. 

d) Náplní doškolovacích kurzů jsou zejména nové poznatky v teorii a praxi sportovního tréninku se zaměřením na 
trénink sportovního lezení, zdravotní aspekty lezení, změny v pravidlech a řádech tuzemských a mezinárodních 
soutěží a nové trendy ve stavbě lezeckých cest a boulderů pro trénink i závody. 

e) Pro obnovení všech úrovní licence je nezbytné absolvovat doškolovací seminář nejpozději do konce kalendářního 
roku, v němž platnost licence končí. Po vypršení tohoto termínu je nutné žádat znovu o příslušnou trenérskou 
licenci a splnit veškeré předpoklady dané licenčním řádem k udělení nové trenérské licence. 

 
Článek 9 

Uznávání zahraničních kvalifikací a licencí 
 
a) Trenér, který získal odborné vzdělání v zahraničí, může vést z pověření ČHS tréninkový proces a sportovce při 

soutěžích odpovídající jeho získané trenérské kvalifikaci na základě uznání vysokoškolských diplomů a trenérských 
licencí.   

b) Zahraniční licence a kvalifikace uznává Komise soutěžního lezení ČHS ve spolupráci s Metodickou komisí ČHS. 
Trenér, který chce uznat licenci nebo kvalifikaci, musí o toto písemně požádat sekretariát ČHS a předložit veškeré 
podklady k získané licenci nebo kvalifikaci. Do 40 dnů vydá ČHS vyrozumění. 

c) ČHS uznává v souladu se směrnicí Rady EU z prosince 1988 ukončené tříleté a vyšší vysokoškolské studium ve 
specializaci automaticky. 

d) 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. 

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

 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

 
a) Všechny případné výjimky z kvalifikačního řádu pro trenéry ČHS řeší Komise soutěžního lezení ČHS na základě 

písemné žádosti a připojeného zdůvodnění. 

b) Tento Kvalifikační řád pro trenéry sportovního lezení Českého horolezeckého svazu byl schválen Výkonným 
výborem Českého horolezeckého svazu dne 12.6.2020. Jeho schválením pozbývá platnosti a účinnosti předchozí 
Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu.  
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