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Kvalifikační řád pro instruktory Českého horolezeckého svazu (ČHS) 
 

Článek 1 
Profil instruktora, práva a povinnosti 

1) Instruktor Českého horolezeckého svazu (Instruktor ČHS) je člen ČHS, který absolvoval příslušné 
instruktorské vzdělání organizované ČHS1 a je držitelem některé z dále uvedených kvalifikací.  

2) Instruktorské vzdělání a instruktorské kvalifikace ČHS jsou v souladu s metodickými doporučeními 
Mezinárodní horolezecké federace (UIAA).  

3) Instruktor ČHS je oprávněn provádět vzdělávací, metodickou činnost v oblasti horolezectví a jeho 
disciplín vůči členům ČHS, zejména v jednotlivých oddílech ČHS.  

4) Povinností instruktora ČHS je provádět vzdělávací, metodickou činnost podle nejnovějších poznatků, 
s důrazem na bezpečnost. 

 
Článek 2 

Instruktorské kvalifikace 
1) Instruktorská kvalifikace označuje odborné předpoklady pro výkon vzdělávací a metodické činnosti 

v oblasti horolezectví a jeho disciplín.  
2) V ČHS je možno získat tyto instruktorské kvalifikace (řazeno vzestupně dle úrovně kvalifikace):  

a) Instruktor lezení na umělé stěně (Climbing Wall Instructor – CWI): Působnost instruktora CWI je 
omezena na výuku lezení na zajištěných sportovních cestách do jedné lanové délky. 

b) Instruktor sportovního lezení (Sport Climbing Instructor – SCI): Působnost instruktora SCI je 
omezena na výuku lezení na fixně zajištěných sportovních cestách do jedné lanové délky. 

c) Instruktor lezení na skalách (Rock Climbing Instructor - RCI): Působnost instruktora RCI zahrnuje 
vedle výuky lezení na umělých stěnách a zajištěných jednodélkových cestách také výuku lezení 
vícedélkových cest i v "letních" horách neledovcového charakteru. 

d) Instruktor horolezectví (High Alpine Leader – HAL): Instruktor HAL může provádět, kromě výše 
uvedeného, i výcvik v horách, při zimním lezení, v oblastech ledovcového charakteru. 

3) Instruktorské licence tvoří modulový systém, přičemž získání vyšší kvalifikace je podmíněno získáním 
nižší kvalifikace.  

 
Článek 3  

Předpoklady a podmínky pro získání instruktorské kvalifikace 
1) Zájemce o získání instruktorské kvalifikace musí:  

a) být členem ČHS a mít platný členský průkaz, 
b) splňovat věkový limit vážící se na jednotlivé úrovně kvalifikace, tj.: 

i) kvalifikace CWI, SCI – věk minimálně 18 let v době podání přihlášky do kurzu 
ii) kvalifikace RCI – věk minimálně 21 let v době podání přihlášky do kurzu 
iii) kvalifikace HAL – minimálně 23 let v době podání přihlášky do kurzu 

c) být zdravotně způsobilý pro absolvování příslušného kurzu a provádění vzdělávací a metodické 
činnosti,  

d) splňovat další, tj. zejména odborné, fyzické i morální podmínky, viz příloha č. 1.  
2) O přijetí do kurzu pro získání příslušné instruktorské kvalifikaci rozhoduje Metodická komise ČHS.  
3) Podmínkou získání příslušné instruktorské kvalifikace je:  

a) absolvování příslušného kurzu vedeného lektory Metodické komise ČHS, 

 
1 Pro účely získání kvalifikace může být výjimečně uznáno i vzdělání, které uchazeč o kvalifikaci instruktora získá u 

jiné organizace. Posouzení a případné uznání je v působnosti Metodické komise ČHS.  
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b) úspěšné složení závěrečných zkoušek.  
4) Získání instruktorských kvalifikací SCI, RCI a HAL je podmíněno získáním nižší instruktorské kvalifikace, 

takto:  
a) podmínkou pro získání kvalifikace SCI je platná kvalifikace CWI 
b) podmínkou pro získání kvalifikace RCI je platná kvalifikace SCI 
c) podmínkou pro získání kvalifikace HAL je platná kvalifikace RCI.  

 
Článek 4 

Platnost a obnovení kvalifikace 
1) Platnost všech instruktorských kvalifikací je 5 let, přičemž platnost kvalifikace končí vždy k 31. 12. 

kalendářního roku. 
2) Platnost instruktorské kvalifikace je podmíněna členstvím v ČHS. Osoba, která není členem ČHS, nemá 

platnou instruktorskou kvalifikaci a není oprávněna provádět vzdělávací a metodickou činnost.  
3) Instruktorskou kvalifikaci je možno:  

a) prodloužit v průběhu její platnosti o dalších 5 let od data absolvování posledního povinného 
doškolení,  

b) obnovit v období 3 let následujících po ukončení její platnosti na dalších 5 let; platnost instruktorské 
kvalifikace, kterou její držitel neobnovil ani po době 3 let o ukončení její platnosti, bez dalšího 
zaniká.  

4) Prodloužení, resp. obnovení instruktorské kvalifikace je podmíněno úspěšným absolvováním doškolení, 
a to:  
a) povinným doškolením zaměřeným na 1. pomoc a záchranu, 
b) volitelným doškolením dle nabídky Metodické komise.  

5) Instruktorská kvalifikace se prokazuje průkazem instruktora a platným průkazem ČHS. 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

1) Vzdělávání instruktorů a instruktorské kvalifikace patří do působnosti Metodické komise ČHS, která je 
oprávněna rozhodovat o případných výjimkách týkajících se procesu vzdělávání a udělování kvalifikací.  

2) Tento Kvalifikační řád pro instruktory ČHS byl schválen Výkonným výborem Českého horolezeckého 
svazu dne 19. ledna 2022.  
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Příloha č. 1 – Požadavky na zájemce o instruktorské kvalifikace 
 
CWI 

• Žadatelé musí být starší 18 let 

• Vylezení cesty na stěně vč. navázání, jištění. Schopnost bezpečného pohybu v lezeckém terénu 

obtížnosti 5. stupně UIAA 

• Praktická ukázka navázání, jištění spolulezce, povelových technik, základní horolezecké uzly 

(např. vůdcovský uzel, osmičkový uzel, poloviční lodní uzel, prusík) 

• Obecné základy první pomoci 

• Morální, fyzické a psychické předpoklady žadatele. 

• Schopnosti učit a předávat praktické a teoretické znalosti a dovednosti. 

SCI 

• Instruktor CWI 

• Žadatelé musí být starší 18 let  

• Schopnost bezpečného pohybu ve skalním terénu obtížnosti 5. stupně UIAA  

• Zvládat bezpečný pohyb jednotlivců a skupin ve skalním terénu 

• Obecné základy první pomoci 

• Morální, fyzické a psychické předpoklady žadatele. 

• Schopnosti učit a předávat praktické a teoretické znalosti a dovednosti. 
 

RCI 

• Instruktor SCI 

• Žadatelé musí být starší 21 let 

• Schopnost bezpečného pohybu ve skalním terénu obtížnosti 5. stupně UIAA 

• Zvládat bezpečný pohyb jednotlivců a skupin ve skalním terénu 

• Obecné základy první pomoci 

• Morální, fyzické a psychické předpoklady žadatele. 

• Schopnosti učit a předávat praktické a teoretické znalosti a dovednosti. 
HAL 

• Instruktor RCI 

• Žadatelé musí být starší 23 let  

• Měl by umět u vstupních zkoušek přelézt cestu 5 UIAA po vlastním jištění 

• Schopnost bezpečného pohybu v ledovém a skalním terénu (v zimních podmínkách) obtížnosti 
5. stupně UIAA. 

• Schopnost bezpečného pohybu na ledu klasifikace II / 3  

• Schopnosti bezpečného sjíždění černé sjezdovky  

• Schopnost bezpečného sjezdu ve volném terénu 

• Bezpečný pohyb jednotlivců a skupin ve skalním a ledovcovém terénu. 

• Obecné základy první pomoci 

• Morální, fyzické a psychické předpoklady žadatele. 

• Schopnosti učit a předávat praktické a teoretické znalosti a dovednosti. 
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