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Trenérský řád Českého horolezeckého svazu pro trenéry sportovního lezení 
 

I. Úvodní ustanovení 

1) Trenérský řád ČHS pro trenéry sportovního lezení (dále „Trenérský řád“): 

a) definuje stupně trenérského vzdělání získaného v ČHS (dále „Trenérské vzdělání“),  

b) stanovuje podmínky pro vzdělávání trenérů v rámci ČHS a základní parametry trenérských 

vzdělávacích programů,  

c) určuje pravidla pro získání a udržení trenérských licencí (dále „Trenérské licence“), 

d) stanovuje oprávnění držitelů Trenérských licencí, 

e) upravuje organizační apod. záležitosti týkající se výše uvedeného.  

 
2) Trenérský řád se vztahuje na:  

a) členy ČHS, kterým ČHS udělil osvědčení o Trenérském vzdělání 

b) členy ČHS - držitele Trenérské licence ČHS 

c) členy ČHS - uchazeče o Trenérské vzdělání ČHS a Trenérské licence.  

 
3) Orgánem odpovědným za agendu upravenou tímto Trenérským řádem je Komise sportovního lezení 

ČHS (dále „KSL“), která je oprávněna hodnotit úroveň vzdělání získaného u jiného subjektu a udělovat 

ve výjimečných případech, na základě písemné žádosti, výjimky z podmínek pro udělení osvědčení 

o Trenérském vzdělání, Trenérské licenci či jejím prodloužení nebo obnovení.   

   
4) Za celkový obsah a organizaci trenérského vzdělání ČHS odpovídá koordinátor, kterého na návrh KSL 

jmenuje Výkonný výbor ČHS. Koordinátor určí garanty odpovídající za jednotlivé tematické okruhy 

vzdělání a členy lektorského sboru.    

 
II. Základní pojmy 

5) Trenérské vzdělání je úroveň dosažené trenérské odbornosti. ČHS rozlišuje 4 úrovně trenérského 

vzdělání: 

a) vzdělání úroveň C1 (nejnižší) 

b) vzdělání úroveň C2 

c) vzdělání úroveň B 

d) vzdělání úroveň A (nejvyšší) 

 
6) Trenérská licence je oprávnění k výkonu trenérské činnosti v ČHS, které uděluje  ČHS svým členům na 

základě dosažené úrovně Trenérského vzdělání, popř. jiného uznaného vzdělání. ČHS rozlišuje 4 úrovně 

trenérských licencí: 

a) Trenérská licence C1 (nejnižší) 

b) Trenérská licence C2 

c) Trenérská licence B 

d) Trenérská licence A (nejvyšší) 

 
7) Trenér sportovního lezení ČHS (dále „Trenér ČHS“) je odborný tělovýchovný pracovník, který je 

držitelem Trenérské licence. Trenér ČHS: 

a) je oprávněn vést, v souladu s udělenou Trenérskou licencí, tréninkový proces v oddílech ČHS, ve 

sportovních střediscích mládeže (dále jen „SpS“), ve sportovních centrech mládeže (dále jen 
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„SCM“), ve vrcholovém sportovním centru mládeže (dále jen „VSCM“), v reprezentačních 

družstvech a dalších složkách ČHS,  

b) je oprávněn působit v roli kouče na závodech ve sportovním lezení, 

c) má povinnost dodržovat Etický kodex sportovního trenéra Českého olympijského výboru - 

https://www.olympijskytym.cz/upload/files/80oafajpai-Eticky-kodex-trenera-UPT-V2.pdf. 

 
III. Trenérské vzdělání 

1) Členům ČHS, kteří úspěšně absolvovali kurz trenérského vzdělání ČHS, vystaví ČHS osvědčení 

o dosaženém Trenérském vzdělání. ČHS není oprávněn vystavit osvědčení v případě, že člen ČHS získal 

trenérské vzdělání mimo ČHS.  

 
2) ČHS vystavuje osvědčení o Trenérském vzdělání v listinné podobě a vede evidenci osvědčení v členské 

databázi ČHS. Členové ČHS prokazují platnost svého Trenérského vzdělání prostřednictvím průkazu 

ČHS. 

 
3) Platnost Trenérského vzdělání je stanovena takto: 

a) Platnost Trenérského vzdělání C1 je 5 let, vždy do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém uplyne 5 let 

od vydání osvědčení. Platnost není podmíněna členstvím v ČHS. 

b) Platnost Trenérského vzdělání A, B a C2 není časově omezena, nezaniká s ukončením platnosti 

Trenérské licence ani s ukončením členství v ČHS. 

 
4) ČHS je oprávněn odebrat držiteli osvědčení o Trenérském vzdělání, jestliže se prokáže, že bylo uděleno 

neprávem, např. na základě nepravdivých informací.  

 
IV. Trenérské licence 

1) Členům ČHS, kteří získali osvědčení o Trenérském vzdělání, a splní další podmínky předepsané tímto 

Trenérským řádem, udělí ČHS Trenérskou licenci příslušné úrovně.   

  
2) ČHS může udělit Trenérskou licenci na základě žádosti i těm členům ČHS, kteří získali požadované 

trenérské vzdělání mimo ČHS (u jiného subjektu) a ČHS toto vzdělání uzná.  

 
3) Udělení Trenérské licence osobě, která získala trenérské vzdělání nebo trenérské oprávnění v zahraničí, 

upravuje čl. VI.  

 
4) ČHS vede evidenci Trenérských licencí v členské databázi ČHS. Trenéři ČHS prokazují platnost své 

Trenérské licence prostřednictvím průkazu ČHS.   

 
5) Člen ČHS, kterému byla udělena Trenérská licence, se stává Trenérem ČHS s těmito oprávněními: 

a) Trenér ČHS s licencí C1: Je zaměřen především na práci se začínajícími lezci, tj. je oprávněn působit 

zejména v oddíle ČHS a v SpS. Pracuje vždy pod dohledem trenéra s vyšší licencí. 

b) Trenér ČHS s licencí C2: Je zaměřen především na práci se začínajícími lezci, tj. je oprávněn působit 

zejména v oddíle ČHS, v SpS nebo jako asistent trenéra s vyšší Trenérskou licencí.  

c) Trenér ČHS s licencí B: Je oprávněn působit jako trenér reprezentačního družstva, trenér VSCM, 

SCM, SpS a trenér v oddíle ČHS. Dále je oprávněn dozorovat a řídit práci svěřených trenérů C2, C1. 

https://www.olympijskytym.cz/upload/files/80oafajpai-Eticky-kodex-trenera-UPT-V2.pdf
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d) Trenér ČHS s licencí A: Je oprávněn působit jako trenér reprezentačního družstva, trenér VSCM, 

SCM, SpS a trenér v oddíle ČHS. Dále je oprávněn dozorovat a řídit práci svěřených trenérů B, C2, C1 

a podílet se na rozvoji trenérů s nižšími úrovněmi licencí. 

 
6) Trenéři ČHS s licencí A a B se podílí na práci lektorského sboru.  

 
7) Platnost každé Trenérské licence je 5 let, vždy do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém uplyne pět let od 

jejího udělení. Po uplynutí této doby Trenérská licence automaticky zaniká. 

 
8) Platnost Trenérské licence je podmíněna řádným členstvím v ČHS a platným členským průkazem; při 

skončení platnosti členského průkazu platnost Trenérské licence zaniká. Při obnovení řádného členství 

a získání platného členského průkazu je Trenérská licence automaticky obnovena, a to do doby 

uvedené v čl. IV, odst. 7. 

 
9) Žadatel o Trenérskou licenci musí vždy splnit tyto podmínky:   

a) členství v ČHS a platný členský průkaz, 

b) způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhonnost (žadatel nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nedopustil se závažného 

disciplinárního provinění ani jednání poškozujícího pověst a dobré jméno ČHS), 

d) dosažení předepsaného věku, 

e) předepsané všeobecné vzdělání, 

f) instruktorské vzdělání - instruktor lezení na umělé stěně, popř. vyšší, přičemž KSL může na základě 

posouzení uznat i vzdělání získané u jiného subjektu než u ČHS, 

g) předepsané odborné (trenérské) vzdělání, přičemž KSL může na základě posouzení uznat i vzdělání 

získané u jiného subjektu než u ČHS. 

 
10) Žadatel o Trenérskou licenci C1 musí splnit tyto podmínky:  

a) věk min 18 let k datu podání žádosti o licenci, 

b) ukončené základní vzdělání, 

c) ukončené odborné trenérské vzdělání – Trenérské vzdělání C1 nebo vyšší, nebo odpovídající 

vzdělání získané u jiného subjektu; za ukončené odborné vzdělání se považuje i vysokoškolské nebo 

vyšší odborné vzdělání (viz požadavky na udělení Trenérské licence A). 

 
11) Žadatel o Trenérskou licenci C2 musí splnit tyto podmínky:  

a) věk min 18 let k datu podání žádosti o Trenérskou licenci, 

b) ukončené základní vzdělání, 

c) ukončené odborné trenérské vzdělání – Trenérské vzdělání C2 nebo vyšší, nebo odpovídající 

vzdělání získané u jiného subjektu; za ukončené odborné vzdělání se považuje i vysokoškolské nebo 

vyšší odborné vzdělání (viz požadavky na udělení Trenérské licence A), 

d) trenérská praxe v oddíle ČHS, a to pravidelně, nejméně 6 měsíců v průběhu 1 roku před datem 

podání žádosti o Trenérskou licenci.  

 
12) Žadatel o Trenérskou licenci B musí splnit tyto podmínky:  

a) věk minimálně 19 let k datu podání žádosti o Trenérskou licenci, 
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b) ukončené středoškolské vzdělání minimálně s výučním listem, 

c) ukončené odborné trenérské vzdělání – Trenérské vzdělání B, nebo odpovídající vzdělání získané u 

jiného subjektu; za ukončené odborné vzdělání se považuje i vysokoškolské nebo vyšší odborné 

vzdělání, viz požadavky na udělení Trenérské licence A, 

d) trenérská praxe v oddíle ČHS, a to pravidelně, nejméně 12 měsíců v průběhu 2 let před datem 

podání žádosti o Trenérskou licenci.  

 
13) Žadatel o Trenérskou licenci A musí splnit tyto podmínky:  

a) věk minimálně 24 let k datu podání žádosti o Trenérskou licenci, 

b) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, 

c) ukončené odborné trenérské vzdělání: 

i) VŠ vzdělání magisterský stupeň, tělovýchovné nebo pedagogické zaměření se specializací 

sportovní lezení, nebo ukončené závěrečnou prací zaměřenou na sportovní lezení, nebo  

ii) VŠ vzdělání bakalářský stupeň nebo vyšší odborné vzdělání, tělovýchovné nebo pedagogické 

zaměření se specializací sportovní lezení, nebo ukončené závěrečnou prací zaměřenou na 

sportovní lezení, a odpovídající publikační činnost nebo doplňkové vzdělání uznané KSL, nebo 

iii) Trenérské vzdělání B, nebo odpovídající vzdělání získané u jiného subjektu a doplňkové vzdělání 

uznané KSL, 

d) působení jako Trenér ČHS, a to nejméně 4 roky praxe v SCM, VSCM nebo u reprezentačního 

družstva, a to v průběhu 6 let před datem podání žádosti o Trenérskou licenci, 

e) doporučení KSL. 

 
14) Platnost Trenérské licence je možné prodloužit na období dalších 5 let, a to i opakovaně. Prodloužení 

Trenérské licence je možné po splnění dále uvedených povinností, přičemž uvedené povinnosti je nutno 

splnit a o prodloužení Trenérské licence je nutno požádat nejpozději do konce kalendářního roku, 

v němž platnost Trenérské licence končí.  

 
15) Podmínky prodloužení Trenérské licence C1:  

a) úspěšné absolvování doškolení organizovaného KSL, nebo účast na jiné vzdělávací akci schválené 

KSL, 

b) působení jako Trenér ČHS v oddíle ČHS, a to nejméně 3 roky v průběhu platnosti Trenérské licence.   

 
16) Podmínky prodloužení Trenérské licence C2: 

a) úspěšné absolvování doškolení organizovaného KSL, nebo účast na jiné vzdělávací akci schválené 

KSL, 

b) působení jako Trenér ČHS v SpS, a to nejméně 2 roky, nebo v oddíle ČHS, a to nejméně 3 roky 

v průběhu platnosti Trenérské licence.   

 
17) Podmínky prodloužení Trenérské licence B: 

a) úspěšné absolvování doškolení organizovaného KSL, nebo účast na jiné vzdělávací akci schválené 

KSL,  

b) a dále 



 
Český horolezecký svaz 

5 
 

i) působení jako Trenér ČHS v SCM, VSCM nebo u reprezentačních družstev, a to nejméně 1 rok, 

nebo v SpS, a to nejméně 2 roky, nebo v oddíle ČHS, a to nejméně 3 roky v průběhu platnosti 

Trenérské licence, nebo 

ii) praxe v lektorském sboru trenérského vzdělávání v délce nejméně 3 roky v průběhu platnosti 

Trenérské licence.  

 
18) Podmínky prodloužení Trenérské licence A: 

a) úspěšné absolvování doškolení organizovaného KSL, nebo účast na jiné vzdělávací akci schválené 

KSL,  

b) a dále 

i) působení jako Trenér ČHS v SCM, VSCM nebo u reprezentačních družstev, a to nejméně 1 rok, 

nebo v SpS, a to nejméně 2 roky, nebo v oddíle ČHS nebo v lezeckém centru, a to nejméně 3 

roky, nebo   

c) praxe v lektorském sboru trenérského vzdělávání v délce nejméně 3 let v průběhu platnosti 

Trenérské licence, nebo účast v odpovídajícím vědeckém výzkumu. 

 
19) Platnost již ukončené Trenérské licence je možné obnovit za předpokladu splnění těchto podmínek:  

a) Trenér s licencí A, B a C2: Podmínky jsou stejné jako při prodloužení platnosti Trenérské licence, 

b) Trenér s licencí C1: Povinnost absolvovat úplného vzdělání ČHS pro získání kvalifikace C1,  

přičemž při žádosti o obnovení Trenérské licence po pěti a více letech od ukončení její platnosti je KSL 
oprávněna posoudit úroveň odborných znalostí uchazeče a uložit mu povinnost absolvovat doplňující 
vzdělání. 

 
20) Trenér ČHS může kdykoli v průběhu platnosti své Trenérské licence požádat o vyšší licenci, za 

předpokladu splnění podmínek, které jsou stanoveny pro získání Trenérské licence.  

 
21) ČHS je oprávněn odebrat Trenérovi ČHS Trenérskou licenci, jestliže: 

a) byl Trenérovi ČHS udělen disciplinární trest,  

b) se Trenér ČHS dopustil úmyslného trestného činu a je za něj pravomocně odsouzen, 

c) se Trenér ČHS opakovaně dopustil jednání poškozujícího pověst a dobré jméno ČHS, 

d) se Trenér ČHS dopustil jednání, které je v hrubém rozporu s Etickým kodexem trenéra. 

 
V. Trenérské kurzy 

1) ČHS zajišťuje samostatně toto odborné trenérské vzdělání: 

a) trenérské kurzy pro získání Trenérské kvalifikace C1 a C2  

b) trenérské kurzy pro získání Trenérské kvalifikace B 

c) doškolovací kurzy a semináře sloužící k doplnění a aktualizaci znalostí a dovedností.  

 
2) ČHS může zajistit část odborného trenérského vzdělání i prostřednictvím jiných subjektů, např. 

vysokých škol. Rozhodnutí o spolupráci s jiným subjektem poskytujícím trenérské vzdělání je 

v působnosti KSL. 

 
3) Žadatel o přijetí do kurzu musí být členem ČHS s platným členským průkazem a musí splnit tyto 

podmínky:  

a) Kurz trenér C1: 
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i) věk min. 18 let v roce podání přihlášky do kurzu, 

ii) ukončené základní vzdělání, 

iii) ukončené instruktorské vzdělání – instruktor lezení na umělé stěně, popř. vyšší. 

b) Kurz trenér C2: 

i) věk min. 18 let v roce podání přihlášky do kurzu, 

ii) ukončené základní vzdělání, 

iii) ukončené instruktorské vzdělání – instruktor lezení na umělé stěně, popř. vyšší, 

iv) Trenérské vzdělání C1, nebo Trenérská licence C získaná v letech 2017-2021, nebo odpovídající 

vzdělání získané u jiného subjektu, 

v) působení jako Trenér ČHS v oddíle ČHS, a to pravidelně, nejméně 6 měsíců v průběhu 1 roku. 

c) Kurz trenér B: 

i) věk min. 18 let v roce podání přihlášky do kurzu, 

ii) osvědčení o zdravotní způsobilosti, 

iii) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, 

iv) ukončené instruktorské vzdělání – instruktor lezení na umělé stěně, popř. vyšší, 

v) Trenérské vzdělání C2, nebo odpovídající vzdělání získané u jiného subjektu, 

vi) nejméně 1 rok trenérské praxe v průběhu 3 let předcházejících podání žádosti o přijetí do 

kurzu. 

 
4) Základní parametry kurzů jsou tyto:  

a) Kurz pro získání vzdělání Trenér C1: 

i) teoretická a praktická část 

ii) celková hodinová dotace cca 32 hodin (2 víkendy) 

iii) prezenční výuka a e-learning 

iv) zakončení zkouškou. 

b) Kurz pro získání vzdělání C2: 

i) teoretická a praktická část 

ii) celková hodinová dotace cca 16 hodin 

iii) prezenční výuka 

c) Kurzy pro získání vzdělání Trenér B: 

i) teoretická a praktická část 

ii) všeobecná a specializační část 

iii) celková hodinová dotace cca 200 hodin 

iv) prezenční výuka a e-learning 

v) zakončení zkouškou + závěrečná práce. 

 
VI. Uznávání zahraničního trenérského vzdělání a trenérské licence získané v zahraničí 

1) Osoba, která získala trenérské vzdělání v zahraničí, může vést z pověření ČHS tréninkový proces 
a účastnit se závodů v roli kouče, a to na úrovni odpovídající získanému trenérskému vzdělání, popř. 
získané trenérské licenci. O konkrétním uplatnění na úrovni trenér reprezentačního družstva, trenér 
VSCM, SCM, SpS rozhoduje KSL. 

 
2) Osoba, která získala trenérské vzdělání nebo trenérskou licenci v zahraničí, a má zájem o jeho, resp. její 

uznání, musí o toto písemně požádat sekretariát ČHS a předložit veškeré podklady k získanému vzdělání 
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či licenci. ČHS bude postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vydá do 40 dnů 
vyrozumění.  

 
VII. Ostatní a přechodná ustanovení 

1) Trenérské licence udělené na základě Kvalifikačního řádu pro trenéry sportovního lezení ČHS, který byl 

zrušen k datu 22. 9. 2022, jsou považovány za platné i podle tohoto Trenérského řádu, a to do ukončení 

jejich platnosti dle předchozího dokumentu, tak, že jejich platnost se ukončuje vždy k 31. 12. 

kalendářního roku ve kterém uplynou čtyři roky od jejich vydání. 

 
2) Držitel Trenérské licence, která byla udělena dle předchozího dokumentu, tj. v období 2017 - 2021, 

může požádat o její prodloužení za podmínek stanovených předchozím dokumentem do 31. 12. 2023. 

 
3) Držitel Trenérské licence, která byla udělena dle předchozího dokumentu, tj. v období 2017 - 2021, 

může požádat o její obnovení po 31. 12. 2022 za těchto podmínek:   

a) U žadatele o obnovení Trenérské licence B může být za doplňující vzdělání považována účast na 

kurzu Trenér B - náslechy v rozsahu dvou víkendů dle výběru, 

b) U žadatele o obnovení Trenérské licence C je povinností absolvovat kurz Trenér C2.  

 
4) Trenérská licence C udělená v období 2017 – 2021 dle předchozího dokumentu se považuje za licenci 

C1. 

 
 
Trenérský řád byl schválen Výkonným výborem Českého horolezeckého svazu dne 22. 9. 2022. Jeho 
schválením pozbývá platnosti a účinnosti Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu ze dne 
12. 6. 2020. 
 


