
 

Kvalifikační řád pro trenéry 

 České Asociace Slackline 
Článek 1 

(základní ustanovení) 

 

Trenérem České Asociace Slackline - ČAS, dále jen čas, je člověk odborně vzdělaný 

tak, aby mohl vést  a připravovat širokou veřejnost, ke zvyšování sportovní 

výkonnosti v rámci etických norem. Má osvojenou teorii a didaktiku sportovního 

tréninku, které jsou nezbytným předpokladem pro získání trenérské licence. 

 

Článek 2 

Povinnosti trenéra 

 

a) Vzdělávat se ve smyslu příslušných ustanovení kvalifikace trenéra ve své 

specializaci. 

 

b) Cílevědomě, soustavně a plánovitě vést tréninkový proces, případně vykonávat 

jinou činnost se snahou o neustálé zkvalitňování tréninkového procesu. 

 

c) Při řízení tréninkového procesu uplatňovat zdravotnická hlediska.  

 

d) Uplatňovat nové vědecké a metodické poznatky a k tomu využívat spolupráce s 

pedagogy, psychology, fyziology a ostatními trenéry a předávat praktické zkušenosti.  

 

e) Předkládat průkaz kvalifikace trenéra k potvrzení své aktivní činnosti, k 

prodloužení kvalifikace apod. 

 

f) Trenér licence B zodpovídá za zaškolení vlastních lektorů a jejich práci.  

 

 

Článek 3  

Práva trenéra 

 

 a)  Vést z pověření České Asociace Slackline a na základě odpovídající trenérské 

kvalifikace sportovce při tréninkovém procesu. 

 

b) Využívat odborné a metodické materiály České Asociace Slackline.  

 

c) Používat při vykonávání trenérské práce označení své kvalifikace. 

 



 

d) Trenér licence B má oprávnění k založení vlastní živnosti - Trenérské, činnosti,  

slackline. Má právo na proškolení lektorů, za účelem vedení svých workshopů a 

kurzů a doporučuje jim dosažení trenérské licence C. 

 

e) Trenér licence C má právo vést workshopy a kurzy.  

 

 

Článek 4  

Trenérská kvalifikace (působnost)  

 

Trenérskou kvalifikací se rozumí ukončené studium teorie sportovní přípravy dle 

požadavků na příslušnou licenci a odpovídající počet odborné praxe.  

 

a) Trenér licence B –   uči slackline, vede workshopy, kurzy a tréninky chůze po 

slackline, vyučuje dle metodiky ČAS, zná bezpečné techniky napínání 

slackline ve všech jejích odvětví, může vést highline kurzy, vyučuje freestyle a 

trickline. Může hodnotit trickline závody. 

 

b) Trenér licence C - může vést workshopy a kurzy chůze po slackline. Pod 

vedením trenéra s licenci B může vést kurzy highline a hodnotit trickline 

závody. 

 

 

Článek 5  

Podmínky přijetí ke studiu trenérské licence 

 

a) Trenér licence C - věk minimálně 18 let 

 

b) Trenér licence B - věk minimálně 18 let, 2 roky praktikování slackline 

 

 

c) Zájemce má dostatečné časové možnosti pro přípravu a absolvování kurzu. 

 

d) Zájemce dosáhl pokročilé slackline úrovně, přechod 100m longline, 30m 

highline nebo dosáhl úspěchu v trickline či freestyle soutěžích. Je potřeba 

splnit alespoň 2 ze 3 požadavků.  

 

e) má platné členství v České Asociaci Slackline 

 

f) je seznámen s kodexem slacklinera a dodržuje kodex highlinery zpracovaný 

Českou Asociací Slackline 

 

g) O splnění požadavků a udělení výjimek rozhoduje s konečnou platností 

výkonný výbor ČAS 



 

 

 

Pro udělení a platnost jakékoli licence platí, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen 

za úmyslný trestný čin a nedopustil se závažného disciplinárního provinění. 

 

článek 6 

Školící pracoviště a podmínky získání trenérské kvalifikace 

 

Trenér licence C – ČAS ve spolupráci s UK FTVS Praha 

 

Trenér licence B – ČAS ve spolupráci s UK FTVS Praha  

 

1. Obecná část na FTVS, která má 50 hodin tedy (3 víkendy) je zakončena 

testem znalostí a závěrečnou prací na slackline téma, správnost a téma 

schvaluje ČAS.  

 

2. Slacklinová část je akreditovaná ČAS 100 hodin (3 víkendy) je zakončena 

praktickou zkouškou a testem znalostí. Metodiku a skripta si tvoří sami adepti 

kurzu.  

 

článek 7 

Platnost kvalifikace 

Platnost všech druhů licenci je 5 let. Pro již kvalifikované trenéry je povinnosti nechat 

se znovu do dvou let proškolit. 

 

článek 8 

Obnovení licence schvaluje a zajišťuje výkonný výbor ČAS. 

 

 

 

 

 

 


