Český horolezecký svaz

Organizace a struktura trenérského zajištění reprezentace ČR, VSCM a SpS v
soutěžním lezení
Dokument popisuje aktuální organizaci a strukturu trenérského zajištění reprezentace ČR,
vrcholového sportovního centra mládeže (VSCM) a sportovních středisek mládeže (SpS)
v soutěžním lezení. Celkový systém péče o talentovanou mládež, tj. VSCM a SpS popisují
samostatné dokumenty, na které tento dokument navazuje.
Cílem popsané struktury a organizace je zajištění co nejlepší odborné péče o vrcholové sportovce
v reprezentačních družstvech a o talentovanou mládež ve VSCM a SpS.
Na rozdíl od předchozích let se podařilo rozdělit pozice reprezentačního trenéra dospělých a
mládeže, zřídit pozice trenérů Sportovních středisek a pozice koordinátorů. Do budoucna bude
nutné další rozdělení trenérských funkcí podle disciplín a další centralizace přípravy.
Struktura trenérského zajištění reprezentace, VSCM a SpS je kombinovaná, pracuje s regionálním
členěním.

Jednotlivé prvky organizační struktury jsou následující:
Hlavní trenér reprezentace a hlavní trenér VSCM
Trenér mládežnické reprezentace a trenér VSCM
Asistenti trenérů reprezentace a smluvní trenéři VSCM
Koordinátor reprezentace a VSCM
Koordinátor SpS
Vedoucí trenéři SpS
7. Smluvní trenéři SpS
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Kvalifikační předpoklady a definice činností
Hlavní trenér reprezentace a hlavní trenér VSCM
Kvalifikačním předpokladem trenéra je licence B a 3 roky odborné praxe*
Dalším předpokladem pro výkon této funkce jsou dobré komunikační a koordinační schopnosti a
zkušenosti s tréninkem výkonnostních sportovců.
zodpovídá za vedení reprezentace, VSCM a SpS,
zodpovídá za koncepci přípravy reprezentace, členů VSCM a SpS
nastavuje parametry testování a následné vyhodnocování
rozhoduje o doplnění nebo vyloučení členů VSCM během roku
navrhuje smlouvy a vzájemné závazky členů reprezentace a VSCM
vyjednává o rozpočtu pro reprezentaci VSCM a SpS v rámci KSL a VV
spolupracuje s partnery v rámci reprezentace VSCM a SpS (například resortní centra, třetí
strany a jiné mezinárodní a národní organizace)
8. navrhuje nominační pravidla a systém proplácení nákladů,
9. je zodpovědný za oponentury do resortních center a jejich obhajobu
10. schvaluje personální obsazení trenérských funkcí (reprezentace, VSCM, SpS)
11. sleduje vývoj tréninkových metod na mezinárodní úrovni a zajištuje jejich předávání
realizačnímu týmu reprezentace
12. poskytuje odborné konzultace a tréninkovou spolupráci trenérům reprezentace, VSCM a SpS a
pravidelně kontroluje jejich činnost
13. schvaluje účast na jednotlivých mezinárodních závodech, jak u reprezentantů, tak i koučů a
dalšího doprovodu
14. sleduje využívání tréninkového monitorovacího systému Yarmill a konzultuje tréninkové plány
s reprezentanty, členy VSCM i s jejich osobními trenéry
15. je koučem reprezentantů na mezinárodních závodech
16. sleduje talenty v mládežnické reprezentaci a spolu s trenérem mládežnické reprezentace
navrhuje jejich cílenou přípravu na přechod do dospělé reprezentace
17. zajištuje spolupráci se zahraničními reprezentačními teamy – společné tréninky, soustředění,
simulované závody atd.
18. předkládá návrh na čerpání investičních dotací
19. zpracování zprávy trenéra reprezentace pro předsedu KSL
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Trenér mládežnické reprezentace a trenér VSCM
Kvalifikačním předpokladem trenéra je licence B nebo odborná praxe*
Dalším předpokladem pro výkon této funkce jsou dobré komunikační a koordinační schopnosti a
zkušenosti s tréninkem výkonnostních sportovců.
1. úzce spolupracuje s hlavním trenérem dospělé reprezentace, trenéry VSCM, vedoucími
trenéry SpS, koordinátorem reprezentace a VSCM, koordinátorem SpS a s asistenty trenérů
reprezentace, včetně kontroly jejich činnosti
2. navrhuje koncepci přípravy členů mládežnické reprezentace a VSCM
3. navrhuje zařazení i vyloučení členů VSCM
4. navrhuje vedoucí trenéry SpS
5. navrhuje účast reprezentantů na mezinárodních závodech mládeže
6. předkládá oponentury na nové složení členů VSCM před zahájením nové sezóny
7. navrhuje nominační pravidla pro mládežnickou reprezentaci, pravidla proplácení, předkládá
návrhy smluv a závazků, oponentury k navrženým reprezentantům pro resortní centra
8. zpracovává zprávu trenéra mládežnické reprezentace pro trenéra dospělé reprezentace
9. sleduje tréninkové podmínky v regionech a navrhuje jejich zlepšování
10. sleduje využívání tréninkového monitorovacího systému Yarmill a konzultuje tréninkové
plány s reprezentanty, členy VSCM a osobními trenéry
11. sleduje talenty v mládežnické reprezentaci a mezi kategoriemi U14 spolu s trenérem dospělé
reprezentace navrhuje cílenou přípravu k jejich přechodu do reprezentace mládeže a
dospělých
12. zajišťuje spolupráci se zahraničními teamy (tréninky, soustředění, simulované závody atd)
13. působí jako kouč na mezinárodních závodech
14. účastní se jednání s partnery reprezentace a VSCM (například resortní centra, třetí strany a
jiné mezinárodní a národní organizace)
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Koordinátor reprezentace a VSCM
Kvalifikačním předpokladem je odborná praxe*
Dalším předpokladem pro výkon této funkce jsou dobré komunikační a koordinační schopnosti a
zkušenosti s tréninkem výkonnostních lezců.
1. koordinuje činnosti reprezentace a VSCM
2. zpracovává návrhy na doplnění nebo vyloučení členů VSCM během roku, předkládá
hlavnímu trenérovi oponentury na nové složení členů VSCM před zahájením nové sezóny
3. navrhuje kouče na mezinárodní závody
4. navrhuje plány a rozpočty na soustředění reprezentace, společné tréninky VSCM a podílí se
na jejich odborném zajištění (domluva s majiteli stěn, zajištění tréninkových cest/bouldrů,
vytvoření programu, organizace odborných přednášek)
5. spolupracuje s koordinátorem stavěčů
6. koordinuje spolupráci sportovců s resortním centrem Victoria
7. spolupracuje s představiteli dalších sekcí KSL
8. vyjadřuje se k návrhům nominačních pravidel, pravidel proplácení, návrhů smluv a závazků
9. zajištuje spolupráci se zahraničními reprezentačními teamy – společné tréninky, soustředění,
simulované závody atd.
10. úzce spolupracuje s hlavním trenérem dospělé reprezentace a VSCM, trenérem mládežnické
reprezentace, asistenty reprezentace a trenéry VSCM, koordinátorem SpS
11. předkládá návrhy a zpracovává podklady v oblasti investičních dotací – koordinace,
monitoring, plnění na provozní úrovni
12. podílí se na zajištění tréninkových podmínek v tréninkových centrech reprezentace
13. podílí se na zajištění účasti na mezinárodních závodech (ve spolupráci se sekretariátem:
ubytování, doprava atd)
14. podílí se na obsahu soc. sítí za mezinárodní závody, tréninkové akce, reprezentaci a VSCM
(ve spolupráci s marketingovým specialistou ČHS)
15. připravuje podklady k proplácení tréninků, úpravy smluv atd.
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Asistent trenéra reprezentace a VSCM
Kvalifikačním předpokladem vedoucího trenéra je licence B, popřípadě zahájení studia pro zvýšení
kvalifikace a jeho ukončení max. do 2 let, nebo odborná praxe.
Dalším předpokladem pro výkon této funkce jsou dobré komunikační a koordinační schopnosti a
zkušenosti s tréninkem výkonnostních lezců.
1. úzce spolupracuje s trenérem mládežnické reprezentace a hlavním trenérem dospělé
reprezentace
2. úzce spolupracuje s koordinátorem stavěčů a koordinátorem reprezentace a VSCM
3. připomínkuje plány soustředění a VSCM a podílí se na jejich zajištění
4. sleduje využívání tréninkového monitorovacího systému Yarmill členy VSCM, kteří spadají
do jeho působnosti a konzultuje s nimi i jejich osobními trenéry tréninkové plány
5. konzultuje tréninková doporučení svých svěřenců s hlavními trenéry a sleduje jejich
výkonnost
6. konzultuje a spolupracuje s trenéry SpS na úrovni odborného poradenství, při organizaci
společných „vzorových“ tréninků
7. působí jako kouč na mezinárodních závodech
8. připomínkuje oponentury na nové složení členů VSCM, doplnění nebo vyřazení
9. vznáší požadavky na stavění nových cest/boulderů pro VSCM a reprezentaci
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Koordinátor SpS
Kvalifikačním předpokladem koordinátora je odborná praxe*
Dalším předpokladem pro výkon této funkce jsou dobré komunikační a koordinační schopnosti a
zkušenosti s tréninkem výkonnostních lezců.
1. metodicky řídí a koordinuje činnost SpS,
2. schvaluje výběr sportovců do SpS,
3. schvaluje návrhy vedoucího trenéra na smluvní trenéry,
4. kontroluje a vyhodnocuje činnosti SpS a předkládá zprávu o činnosti za uplynulé období
vedení KSL (vždy do 15.12., na základě hodnocení vedoucích trenérů jednotlivých SpS),
5. navrhuje rozpočet a dohlíží na hospodaření SpS,
6. zabezpečuje další odborné vzdělávání trenérů SpS,
7. připravuje dokumenty SpS zejm. ve vztahu k dotačním programům zaměřeným na
talentovanou mládež,
8. svolává minimálně jedenkrát ročně společné setkání SpS.
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Vedoucí trenér SpS
Kvalifikačním předpokladem vedoucího trenéra je minimálně licence B – viz Výzva Talent 2020
článek 6 písm. d). Ve zvláštních případech lze uznat i o stupeň nižší trenérskou kvalifikaci ve
spojení s odbornou praxí v trvání minimálně 5 let (s podmínkou zahájení studia na trenérské škole v
co nejbližším termínu a získání kvalifikace trenéra B licence).
Dalším předpokladem pro výkon této funkce jsou dobré komunikační a koordinační schopnosti a
zkušenosti s tréninkem výkonnostních lezců.
vytváří koncepci přípravy a péče o členy SpS
provádí dle stanovených kritérií výběr sportovců do SpS
vytváří plán sportovní přípravy pro příslušný roční tréninkový cyklus podle pokynů KSL,
zabezpečuje sportovní přípravu členů SpS kvalifikovanými trenéry a ve spolupráci s nimi
odpovídá za organizaci, plánování soustředění a tréninků a jejich evidenci,
5. navrhuje smluvní trenéry SpS a řídí jejich činnost,
6. zpracovává roční plán SpS a hodnocení za uplynulý rok, do 14 dnů po ukončení závodní
sezóny,
7. trenérsky vede sportovce zařazené do SpS ve formě konzultací,
8. spolupracuje a zodpovídá se pověřeným pracovníkům ČHS – koordinátoru SpS, trenérům
VSCM a vedení reprezentace,
9. vede online tréninkové deníky skupiny SpS v monitorovacímu systému Yarmill,
10. úzce spolupracuje s osobními trenéry zařazených sportovců, kteří mu zodpovídají za
plánování a obsah sportovní přípravy – spolupráce je podchycena smluvně,
11. úzce spolupracuje také se zástupci oblastních oddílů v rámci konzultací, ukázkových
tréninků, pravidelných „hospitací“, organizuje „Open“ soustředění pro oblastní oddíly (1x
v roce).
1.
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4.
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Smluvní trenér SpS
Kvalifikačním předpokladem je minimálně licence C ve spojení s odbornou praxí v trvání
minimálně 5 let (s podmínkou zahájení studia na trenérské škole v co nejbližším termínu a získání
kvalifikace trenéra B licence).
Pokud smluvní trenér nesplňuje předepsané kvalifikační předpoklady, může mu být ČHS udělena
výjimka pro trenérskou činnost – pouze na přechodné období do nejbližšího školení potřebné
trenérské kvalifikace.
Dalším předpokladem pro výkon této funkce jsou dobré komunikační a koordinační schopnosti a
zkušenosti s tréninkem výkonnostních lezců.
1. trenérsky vede sportovce zařazené do oblastních SpS, a to buď přímo na trénincích, nebo ve
formě konzultací,
2. spolupracuje s vedoucím trenérem SpS při organizaci a zaměření sportovní přípravy,
3. spolupracuje s koordinátorem SpS, trenéry VSCM a vedením reprezentačních týmů,
4. úzce spolupracuje také se zástupci oblastních oddílů v rámci konzultací, ukázkových tréninků,
pravidelných „hospitací“
5. může vést online tréninkové deníky členů skupiny SpS v monitorovacímu systému Yarmill
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*odbornou praxí se rozumí práce s mládeží v oddíle, výcvik nováčků, vedení zájmových kroužků,
být členem reprezentace, ať už mládežnické nebo dospělé, popřípadě členem VSCM apod. a to po
dobu nejméně 3 let
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