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Směrnice o stavěčích Českého horolezeckého svazu 
 

1. Úvodní ustanovení 

Směrnice stanovuje podmínky získání a platnosti licencí stavěč ČHS (dále jen „licence“), a současně práva a 
povinnosti stavěčů ČHS ve vztahu k:  

a) závodům ve sportovním lezení, jejichž organizátorem je ČHS, 

b)  reprezentačním týmům ve sportovním lezení, 

c)  ke složkám péče o talentovanou mládež ve sportovním lezení, tj. ke sportovním střediskům 

mládeže, ke sportovním centrům a k vrcholovým sportovním centrům mládeže (dále souhrnně a), 

b), c) – „činnost pro ČHS“jen „SpS“, „SCM“, „VSCM“).  

 
2. Úrovně licencí 

1) Směrnice stanovuje podmínky pro tyto úrovně licencí:  
a) Hlavní stavěč ČHS 
b) Stavěč ČHS 
c) Stavěč - aspirant ČHS 

 
3. Kvalifikační předpoklady pro získání licencí 

1) Získání licence odpovídající úrovně je podmíněno splněním níže uvedených podmínek, přičemž způsob 
prověřování těchto podmínek a postup vyřizování žádostí o udělení licencí stanovuje Komise 
sportovního lezení ČHS (dále jen „KSL“).  

2) Zájemce o licenci musí být členem ČHS a mít v roce podán žádosti o udělení licence platný členský 
průkaz ČHS.  

3) Získání licence Hlavní stavěč ČHS: 
a) zájemce o licenci musí být držitelem platné licence Stavěč ČHS,  
b) zájemce prokáže sportovní výkonnost minimálně 8a+ / 7C v uplynulém roce, 
c) zájemce působil na pozici Stavěč ČHS v uplynulých 36 měsících na nejméně pěti závodech 1. ligy, 
d) jeho působení na závodech a celkové působení v roli stavěče je zejména Hlavními stavěči ČHS, kteří 

působí v roli garantů, kladně hodnoceno. 
4) Získání licence Stavěč ČHS: 

a) zájemce o licenci musí být držitelem platné licence Stavěč – aspirant ČHS, 
b) zájemce prokáže sportovní výkonnost minimálně 8a+ /7C v uplynulém roce, 
c) zájemce působil na pozici Stavěč – aspirant v uplynulých 24 měsících na nejméně třech závodech 1. 

ligy,  
d) zájemce doloží stavěčskou praxi za posledních 24 měsíců, 
e) zájemce absolvoval kurz pro závodní stavění organizovaný ČHS. 

5) Stavěč - aspirant ČHS: 
a) zájemce má v roce podání žádosti o licenci věk minimálně 18 let, 
b) zájemce prokáže sportovní výkonnost minimálně 8a / 7B uplynulém roce, 
c) zájemce absolvoval kurz pro závodní stavění organizovaný ČHS, 
d) zájemce doloží stavěčskou praxi za posledních 24 měsíců. 
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4. Práva a povinnosti stavěčů ČHS 

1) Hlavní stavěč ČHS: 
a) je oprávněn:  

i) působit na všech závodech organizovaných ČHS jako Hlavní stavěč, 
ii) vést stavěčský kurz spolu s dalším Hlavním stavěčem, 
iii) působit jako garant pro Stavěče a Stavěče – aspiranty, 
iv) může být nominován do mezinárodního stavěčského kurzu IFSC; 

b) který má zájem vykonávat jako Hlavní stavěč činnost pro ČHS dle čl. 1., písm. b) a c) této směrnice, 
je povinen:  
i) doložit, že v uplynulých 24 měsících odstavěl na závodech organizovaných ČHS minimálně 5 

stavěčských dnů, a to minimálně jeden závod na pozici Hlavního stavěče, 

ii) doložit praxi v rozsahu minimálně 5 stavěčských dnů za uplynulých 24 měsíců - stavění pro 
trénink reprezentace, VSCM, SCM a SpS. 

2) Stavěč ČHS: 
a) je oprávněn:  

i) působit v rámci soutěží organizovaných ČHS jako hlavní stavěč na závodech 2. a 3. ligy, 
ii) působit jako garant pro Stavěče – aspiranty; 

b) který má zájem vykonávat jako Stavěč činnost pro ČHS dle čl. 1., písm. b) a c) této směrnice, je 
povinen: 
i) doložit, že v uplynulých 24 měsících odstavěl na závodech organizovaných ČHS minimálně 5 

stavěčských dnů,  

ii) doložit praxi v rozsahu minimálně 5 stavěčských dnů za uplynulých 24 měsíců - stavění pro 
trénink reprezentace, VSCM, SCM a SpS. 

3) Stavěč – aspirant ČHS: 
a) je oprávněn působit v rámci soutěží organizovaných ČHS jako pomocný stavěč na závodech 2. a 3. 

ligy; 
b) který má zájem vykonávat jako Stavěč – aspirant činnost pro ČHS dle čl. 1., písm. b) a c) této 

směrnice, je povinen: 
i) doložit, že v uplynulých 24 měsících odstavěl na závodech organizovaných ČHS minimálně 2 

stavěčské dny, 
ii) doložit praxi v rozsahu minimálně 5 stavěčských dnů za uplynulých 24 měsíců - stavění pro 

trénink reprezentace, VSCM, SCM a SpS.  
 

5. Platnost licencí 

1) Licence vydává, prodlužuje a odebírá KSL, která je současně oprávněna udělit výjimky z podmínek 

stanovených touto této směrnici.  

2) Platnost licence je 24 měsíců od data vystavení a poté zaniká, pokud její držitel v době platnosti licence 

nesplní níže uvedené podmínky pro její prodloužení nebo obnovení.  

3) Platnost licence je podmíněna členstvím v ČHS. Držitel prokazuje svoji kvalifikaci osvědčením, nebo 

certifikátem o udělení licence a platným průkazem ČHS.  

4) Obnovení licence je možné i v období šesti měsíců po ukončení platnosti licence (během tzv. 

přechodného období), avšak pouze na základě souhlasu, který na základě písemné, zdůvodnění žádosti 

zájemce udělí KSL.  

5) Prodloužení i obnovení licence je podmíněno doložením splnění podmínek uvedených v čl. 2 této 

směrnice.  

mailto:info@horosvaz.cz


 
Český horolezecký svaz 

 
Český horolezecký svaz 
IČ: 00460001 
Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5, Smíchov 
Tel.: +420 273 136 385, e-mail: info@horosvaz.cz 
www.horosvaz.cz 

 

6) Platnost licence pozbývá platnosti, jestliže se její držitel:  

a) dopustí úmyslného trestného činu a je za něj pravomocně odsouzen, 

b) dopustí závažného disciplinárního provinění, 

c) opakovaně dopustí činnosti poškozující pověst a dobré jméno ČHS. 

 
Tato směrnice byla schválena Výkonným výborem Českého horolezeckého svazu dne 19. ledna 2022. 
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