
KVALIFIKAČNÍ ŘÁD PRO TRENÉRY 
LEZECKÉ ASOCIACE NEZÁVISLÝCH ODBORNÍKŮ

Článek 1. 
Profil trenéra

Trenér Lezecké asociace nezávislých odborníků (dále jen LANO) je tělovýchovný pedagog. Je od-
borně 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 pří-
slušné trenérské licence. Má dostatečný morální kredit, aby výchovně působil na své svěřence.

Článek 2. 
Povinnosti trenéra

a) Cílevědomě, soustavně a plánovitě vést tréninkový proces a vykonávat veškerou činnost se sna-
hou o neustálé zkvalitňování tréninkového procesu.

b) Při řízení tréninkového procesu respektovat zdravotní hlediska.
c) Uplatňovat nové vědecké a metodické poznatky a k tomu využívat vzdělávací semináře, spolu-

práce s pedagogy, lékaři, psychology, metodiky, vědeckými pracovníky a dalšími specialisty. Ná-
plní práce trenéra je rovněž sdílení praktických zkušenosti s ostatními trenéry.

d) Dodržovat Kodexy chování pro trenéry International Council for Coaching Excelence (https://
www.icce.ws/_assets/files/projects/Codes_of_Conduct_2012_study.pdf) a Etický kodex sportov-
ního trenéra vydaný Českým olympijským výborem (https://www.olympijskytym.cz/upload/fi-
les/80oafajpai-Eticky-kodex-trenera-UPT-V2.pdf)

e) Předkládat licenční osvědčení k potvrzení své aktivní činnosti, k prodloužení platnosti příslušné 
licence v rámci LANO apod.

Článek 3. 
Práva trenéra

a) Na základě odpovídající trenérské kvalifikace a příslušné licence vést sportovce LANO při trénin-
kovém procesu a při soutěžích.

b) Využívat odborné a metodické materiály a vzdělávací projekty LANO.
c) Využívat odborný servis LANO včetně spolupráce s členy expertního týmu LANO.
d) Používat při vykonávání trenérské práce označení své kvalifikace a příslušné licence.
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Článek 4. 
Trenérská kvalifikace a licence

Kvalifikace Trenér sportovního lezení je dokladem o ukončeném studiu teorie a praxe sportovní 
přípravy dle podmínek akreditace MŠMT pro tento vzdělávací program. Tato kvalifikace znamená 
vzdělání získané na základě podmínek stanovených orgány státní správy ČR, proto je časově neo-
mezená, na jejím základě lze získat živnost a garantuje možnost bez omezení pracovat s veřejností 
v rámci ČR atd.

Úroveň kompetencí v  rámci LANO určuje příslušná trenérská licence. Systém trenérských licencí 
LANO vychází ze standardů International Council for Coaching Excelence. Každá trenérská licence 
LANO je podmíněna předepsanou úrovní vzdělání a praxe v oblasti sportovní přípravy dle poža-
davků na příslušnou licenci.

Licence C: Trenér – aspirant
Pomáhá kvalifikovanějším trenérům při vedení tréninků, obvykle pod dohledem. Koučuje pod vede-
ním nebo s podporou kvalifikovanějších trenérů. Osvojuje si a procvičuje základní trenérské kom-
petence.

Licence B: Trenér
Připravuje jednotlivé tréninky, vede je a vyhodnocuje. Prokazuje základní trenérské kompetence. 
V rámci tréninkového procesu poskytuje podporu a vedení trenérům licence C.

Licence A: Vedoucí trenér
Plánuje, vede, implementujte a kontrolujte roční tréninkový proces.

Prokazuje pokročilé trenérské kompetence. V rámci tréninkového procesu poskytuje podporu a ve-
dení trenérům licence C a B, působí jako lektor v rámci vzdělávacích projektů LANO.

Licence A+: Hlavní trenér
Plánuje, implementuje, analyzuje a reviduje víceleté tréninkové plány a koučovací programy.

Prokazuje pokročilé trenérské kompetence a  schopnost inovace a  vedení. V  rámci tréninkového 
procesu poskytuje podporu a vedení trenérům nižších licencí, působí jako vedoucí lektor a odborný 
garant v rámci vzdělávacích projektů LANO.



Článek 5. 
Podmínky pro získání trenérské licence

Licence C: Trenér – aspirant
a) Věk minimálně 18 let,
b) schopnost bezpečného pohybu v lezeckém terénu obtížnosti 5. stupně UIAA,
c) znalosti a dovednosti – navázání, jištění spolulezce, povelové techniky, základní horolezecké uzly,
d) zdravotní způsobilost,
e) úspěšné absolvování kurzu (školení) LANO pro získání licence C nebo absolvování ekvivalentní-

ho vzdělání uznaného LANO v rámci jiného vzdělávacího pracoviště.

Licence B: Trenér
a) Věk minimálně 20 let,
b) ukončené střední vzdělání,
c) minimálně 2 roky odborné praxe,
d) zdravotní způsobilost,
e) úspěšné absolvování kurzu (školení) LANO pro získání kvalifikace Trenér sportovního lezení 

nebo absolvování ekvivalentního vzdělání uznaného LANO v rámci jiného vzdělávacího pracovi-
ště.

Licence A: Vedoucí trenér
a) Věk minimálně 24 let,
b) zdravotní způsobilost,
c) tělovýchovné a odborné vzdělání:

i) ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářské úrovně tělovýchovného směru

nebo

ii) úspěšné absolvování kurzu (školení) LANO pro získání kvalifikace Trenér sportovního le-
zení nebo absolvování ekvivalentního vzdělání uznaného LANO v rámci jiného vzděláva-
cího pracoviště,

iii) navazující specializované odborné vzdělávání po dobu minimálně dvou let v  rozsahu 
alespoň 150 hodin,

d) minimálně 5 let odborné praxe, z toho alespoň 2 roky na vrcholové úrovni (individuální vedení 
alespoň dvou členů reprezentačních družstev popř. medailistů oficiálních závodů mládeže a do-
spělých nejvyšší úrovně /ČP, ČPM, ČP U14/ nebo působení v pozici trenéra a kouče v rámci LANO 
TOP TEAMu popř. reprezentačního trenéra a kouče po úhrnnou dobu minimálně 2 let).



Licence A+: Hlavní trenér
a) věk minimálně 26 let,
b) zdravotní způsobilost,
c) tělovýchovné a odborné vzdělání:

i) ukončené vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně tělovýchovného směru

nebo

ii) úspěšné absolvování kurzu (školení) LANO pro získání kvalifikace Trenér sportovního le-
zení nebo absolvování ekvivalentního vzdělání uznaného LANO v rámci jiného vzděláva-
cího pracoviště,

iii) navazující specializované odborné vzdělávání po dobu minimálně čtyř let v rozsahu mi-
nimálně 300 hodin,

d) minimálně 6 let odborné praxe z toho 4 roky na vrcholové úrovni (individuální vedení alespoň 
dvou členů reprezentačních družstev popř. medailistů oficiálních závodů mládeže a dospělých 
nejvyšší úrovně /ČP, ČPM, ČP  U14/ nebo působení v  pozici reprezentačního trenéra a  kouče 
po  dobu minimálně 4 let),

e) lektorská a pedagogická činnost v oblasti soutěžního lezení po dobu minimálně dvou let,
f ) Podmínkou pro udělení a platnost jakékoli licence je, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen 

za úmyslný trestný čin a nedopustil se závažného disciplinárního provinění nebo se opakovaně 
nedopustil neetického jednání.

Článek 6. 
Platnost kvalifikace

Kvalifikace Trenér sportovního lezení je časově neomezená.

Platnost všech druhů licencí je 4 roky.

Článek 7. 
Obnovení licence

Licence C: Trenér – aspirant
Absolvování doškolovacího kurzu LANO pro trenéry licence C nebo průběžných vzdělávacích semi-
nářů v minimálním rozsahu 20 hodin zajištěných LANO nebo vzdělávacími pracovišti schválenými 
LANO.



Licence B: Trenér
Absolvování doškolovacího kurzu LANO pro trenéry licence B nebo průběžných vzdělávacích semi-
nářů v minimálním rozsahu 30 hodin zajištěných LANO nebo vzdělávacími pracovišti schválenými 
LANO.

Licence A: Vedoucí trenér
Absolvování doškolovacího semináře LANO pro trenéry licence A, individuální vedení alespoň 
1 člena LANO TOP TEAMu po dobu alespoň 2 let po dobu platnosti licence od posledního prodlou-
žení. Účast na týmovém koučinku LANO TOP TEAMU nebo lektorská a pedagogická činnost v rámci 
vzdělávacích programů LANO v minimálním rozsahu 20 hodin.

Licence A+: Hlavní trenér
Absolvování doškolovacího semináře LANO pro trenéry licence A, individuální vedení alespoň 
1 člena LANO TOP TEAMu po dobu alespoň 2 let po dobu platnosti licence od posledního prodlou-
žení. Lektorská a pedagogická činnost v rámci vzdělávacích programů LANO v minimálním rozsahu 
30 hodin.

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

Pro obnovení všech úrovní licence je nezbytné absolvovat doškolovací seminář nejpozději do konce 
kalendářního roku, v němž platnost licence končí.

Článek 8. 
Ztráta platnosti licence

Licence pozbývá platnosti, pokud její držitel:
 ∞ nesplní v předepsané lhůtě podmínky pro obnovení dané úrovně licence;
 ∞ dopustí úmyslného trestného činu a je za něj pravomocně odsouzen;
 ∞ dopustí prokázaného neetického jednání nebo závažného disciplinárního provinění.



Článek 9. 
Uznávání zahraničních licencí

Trenér, který získal odborné vzdělání v  zahraničí, může vést z  pověření LANO tréninkový proces 
a sportovce při soutěžích odpovídající jeho získané trenérské kvalifikaci na základě uznání vysoko-
školských diplomů a trenérských licencí.

Zahraniční licence a kvalifikace posuzuje Expertní skupina pro vzdělávání ve spolupráci s Trenér-
skou expertní skupinou LANO. Trenér, který chce uznat licenci nebo kvalifikaci, musí zaslat žádost 
elektronicky na adresu info@jsmelano.cz a předložit veškeré podklady k získané licenci nebo kva-
lifikaci. Do 15 dnů zašle LANO písemné vyjádření .

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

V souladu se směrnicí Rady EU z června 1992 u všech vzdělávacích cest trvajících méně než tři roky 
LANO uznává na základě odpovídajícího vzdělání absolvovaného v zahraničí příslušnou licenci.

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

Článek 10. 
Závěrečná ustanovení

a) Veškeré sporné situace posuzuje Expertní skupina pro vzdělávání ve spolupráci s Trenérskou 
expertní skupinou LANO.

b) Tento kvalifikační řád pro trenéry LANO byl schválen prezidiem LANO dne 15. 12. 2021.
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