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Jednání Metodické komise 

Číslo zápisu: 008/2011 

Datum vypracování: 23. května 2011 

Vypracoval: Jiří Vogel  

Plánovaný datum osobního setkání:    14:00 hodin, 15. června 2011 – PRAHA, ČSTV, 

Strahov 

 

Navrhované body k projednání: 

 

 Přezkoušení na uznání kvalifikace RCI – Martin Horňák 

 Aktuální stav průběhu kurzů 

 Revize kurzů do konce roku, stanovení náhradníků 

 Vystavování propozic 

 Evidence instruktorů – informace o stávajícím stavu 

 Revize lektorů a členů MK 

 Pojištění instruktorů 

 Metodické materiály z první pomoci 

 Ostatní 

 Otevřený víkend na skalách, garantem Joska Uherka, stanovení termínu a plánu 

 Členské průkazy instruktorů – návrh vyznačení kvalifikace na průkaz člena a ukončení 

vydávání stávajících průkazů, diskuse na téma s Boženou Valentovou 
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Zápis ze schůze: 

 Účastníci jednání – Jana Kubalová, Božena Valentová, Karel Kříž, Michal Buřil, 

Martin Honzík, Lukáš Tkáč, Josef Uherka, Ondřej Nádvorník, Pavel Neumann, Jiří 

Vogel 

 Omluveni –  

 Místo konání – ČHS, Praha Strahov 

 

Kontrola z minulého zápisu: 

1. Žádost o uznání kvalifikace RCI – Martin Horňák – Jiří Vogel zašle informaci o 

postupu při vyřizování žádosti o uznání kvalifikace: musí být zaslána přihláška se 

všemi přílohami, ověřeny požadavky kladené na uchazeče. MK se rozhodla, že 

provede přezkoušení z metodického výstupu na zadané téma a přezkoušení z první 

pomoci. Termín – Blatiny květen – metodické výstupy, červen první pomoc. 

Odpovídá Jiří Vogel, v případě potřeby bude kontaktovat odpovědné osoby na 

uskutečnění zkoušek. - Splněno   

2. Metodické materiály – zpracovatelé materiálů první pomoci předloží Jiřímu 

Vogelovi harmonogram s plněním a vzor materiálů. Dále se bude pokračovat v jednání 

ohledně přípravy materiálů. - Splněno 

3. Pořádání seminářů – obecně pravidla, třídní knihy a podobně – Jiří Vogel 

informoval o postupech při vedení seminářů a kurzů. Vedoucí kurzu musí po 

uskutečnění kurzu neprodleně zaslat třídní knihu, kde jsou vyplněny všechny 

náležitosti. Formulář třídní knihy je k dispozici u Jiřího Vogela a na požádání jej zašle. 

Stávající lektoři mají formuláře k dispozici. Třídní kniha musí obsahovat jména, 

příjmení a hlavně rodná čísla osob, kteří se kurzu účastnili, aby mohl být proveden 

záznam o přidělení kvalifikace do evidence. Kontrolu provádí Jiří Vogel. – bez 

připomínek  

4. Evidence instruktorů – informace o stávajícím stavu – V letošním roce byla 

provedena kompletní revize evidence instruktorů a účasti na seminářích od roku 2008. 

Seznam bude mít k dispozici sekretariát (po doplnění informací o absolvování 

posledního semináře). Termín 45. Týden, Martin Honzík musí zaslat neprodleně 

seznam o účastnících, zbytek zajistí Jiří Vogel. - Splněno 

5. Pořádání akce v knihovně – leden až únor 2011 – pokračování akce TOTAL 

OUTDOOR – MK nemá k dispozici možnosti a časový prostor tento seminář 

organizovat. Jiří Vogel zašle informaci Karlovi Mandíkovi o výsledku. - Splněno 

6. Otevřený víkend na skalách – Pokračování diskuse ohledně otevřeného víkendu a 

volné výuce pro veřejnost na skalách. MK se shodla, že je schopna připravit 

workshopy na témata Záchrana, jištění, slaňování, první pomoc a podobně. Není však 

schopna provést kompletní organizace akce. Předpokládaný termín konání akce jaro, 

významně z hlediska organizace se jeví termín podzim 2011. Jiří Vogel zašle na 

sekretariát informace, co je schopna MK připravit a zjistí, zda svaz přiloží ruku ke 

společnému dílu. Potom zašle informaci členům MK a lektorského sboru. Termín do 

konce roku. - Splněno 

7. Na přihlášku doplnit průkaz ČHS – z důvodu ověření členství v ČHS – Při 

přihlašování na semináře vzniká problém s ověřením členství v ČHS. Na rok 2011 se 

do přihlášek doplní okénko, kde se vloží průkaz člena ČHS. Tím bude snadné ověřit 
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členství. Úpravu přihlášek zajistí na rok 2011 Jiří Vogel. – řešila se úprava, bohužel 

průkaz ČHS je nešťastně řešen a ze strany, kde je jméno není rok členství. 

8. Čerpání rozpočtu 2011 

K datu uskutečnění setkání MK je čerpáno z rozpočtu komise dle předpokladů na 

jednotlivé akce. – Na vědomí 

9. Revize lektorů a členů MK – Na doporučení Karla Kříže byl jmenován do 

lektorského sboru Vojta Dvořák. Ostatní členové komise i lektorského sboru jsou beze 

změny. 

10. Ostatní 

Lukáš Tkáč - vypracuje formulář pro účastníky seminářů a kurzů instruktorů, kde 

účastníci potvrdí souhlas při vstupu do praktické části semináře. - Splněno 

Doktoři – pracují na přípravě vzoru pro lékařské potvrzení 

Propadlé kvalifikace instruktorů – nebudou tolerovány žádné výjimky ze 

vzdělávacích standardů. Již se musí jednou udělat čára a propadlé kvalifikace nelze 

žádným způsobem obnovit než konáním řádného instruktorského kurzu.   

 

Zápis z jednání: 

1. Přezkoušení a uznání kvalifikace RCI – Martin Horňák – Jiří Vogel informoval o průběhu 

přezkoušení při uznávání kvalifikace na instruktora RCI Martina Horňáka. Zkouška, která 

se uskutečnila v květnu na kurzu RCI a HAL, byla uskutečněna, kvalifikace nebyla 

udělena pro neúspěšnou zkoušku z metodického výstupu a záchrany. 

2. Aktuální stav pořádaných seminářů 
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Termín konání Kurz Místo konání Lektor Propozice
Seznam 

přihlášených

12 - 15. 5. 2011

Přijímací zkoušky a 

zahájení kurzu RCI 

a HAL 2011

Vysočina, 

Blatiny

Ondřej 

Nádvorník, 

Lukáš Tkáč

13 - 15. 5. 2011

Přijímací zkoušky a 

zahájení kurzu SCI 

2011 - Karel Kříž

červen 11

Kurz první 

pomoci SCI, RCI, 

HAL Vysočina Martin Honzík

srpen 11 Kurz ledovec HAL 2011 Rakousko Lukáš Tkáč - HAL 2011

22 - 28. 8. 2011 Závěrečný kurz RCI 2011

Berchtesgaden, 

Rakousko Karel Kříž - RCI,HAL 2011 

únor 12 Závěrečný kurz HAL 2011 Rakousko - - HAL 2011

Vedoucí kurzu

( lektor )

18 - 20. 2. 2011 Freeride, laviny Rakousko Jiří Vogel

22 - 24. 4. 2011 Freeride, laviny Rakousko, Solden Karel Kříž

květen

První pomoc a skalní 

záchrana Vysočina Martin Honzík

červen Skalní záchrana Srbsko Karel Kříž

29 - 31. 7. 2011

Technika a taktika lezení 

na horách Vysoké Tatry Jiří Vogel - -

srpen Pískovcové lezení Adršpach Ondřej Nádvorník - -

7 - 9. 10. 2011 Skalní záchrana Srbsko u Berouna Karel Kříž - -

říjen Pískovcové lezení Adršpach Ondřej Nádvorník - -

říjen - listopad

První pomoc a skalní 

záchrana Vysočina Martin Honzík - -

Vedoucí kurzu

( lektor )

Otevřený víkend na 

skalách

Seminář určen pro 

širokou veřejnost, 

lektoři budou předvádět 

základní techniky 

jištění, slaňování, 

záchranu, první pomoc 

atd.

4. - 5. 11. 2011

Moderní výuka na 

lezecké stěně - Karel Kříž - -

Proběhlo

září, říjen Vysočina, Blatiny Lektoři MK - -

Akce pro členy ČHS

Termín konání Kurz Místo konání Propozice
Seznam 

přihlášených

Proběhlo

Proběhlo

Proběhlo

Kurzy pro nové instruktory

Doškolovací semináře pro instruktory

Termín konání Kurz Místo konání Propozice
Seznam 

přihlášených

Proběhlo

Nedostatečný počet 

uchazečů

-

 

3. Revize kurzů do konce roku, stanovení náhradníků – Jiří Vogel informoval, aby 

lektoři v případě nutnosti našli náhradníka na pořádané semináře a informovali MK o 

změně. 
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4. Vystavování propozic – propozice budou vystaveny na všechny kurzy minimálně 2 

měsíce před zahájením kurzu.  

5. Termíny kurzů na rok 2012 – na podzimní schůzi MK budou předloženy rámcové 

termíny konání seminářů, v lednu 2012 budou k dispozici přesné termíny všech kurzů na 

rok 2012. Ukončení příjmu přihlášek bude pro nové instruktory 31. Března 2012. Ihned 

po ukončení bude informován Martin Honzík o počtu přihlášených osob. 

6. Evidence instruktorů – nyní je vedena kompletně od roku 2008 včetně všech 

absolvovaných seminářů u každého instruktora. 

7. Revize lektorů a členů MK – zůstává stávající sestava beze změn 

8. Pojištění instruktorů – MK se shodla na přínosu pojištění pro instruktory. Na 

podzimním jednání bude řešen další postup pro návrh VV nebo Valné hromadě. 

9. Metodické materiály první pomoci – Martin Honzík předloží do ½ srpna 2011 poslední 

aktualizovanou verzi ke zveřejnění. 

10. Semináře na rok 2012 – na další rok se vypíšou semináře na téma práci s mládeží ve 

spolupráci s Joskou Uherkou. 

11. Členské průkazy instruktorů – diskuse s Boženou Valentovou o zjednodušení práce. 

Pro potřeby MK by bylo potřeba doplnit údaj o kvalifikaci, ukončení platnosti 

kvalifikace. 

12. Seminář na podzim – byl diskutován návrh programu na podzimní setkání. 

Termín 7. – 8. Října 2011 

Rámcový program 

zahájení pátek 19 – 20  hodin 

   Krátké přivítání – moderátor  

   Představení ČHS – někdo z vedení 

   Známá osobnost – přednáška, filmy 

Sobotní program 

  Přednášky v 9, 11, 13 a 15 hodin podle zájemců 

   V terénu přednášky na témata  

   Lékaři 2 stanoviště - Výšková nemoc, Transportní prostředky 

    Lektoři – 3 až 4 stanoviště - Jistící pomůcky a jištění, Slaňování, Štandy 

Sobota večer – Diskotéka, Kapela – volná zábava 

 

Ubytování – Zjistit, jednotlivé možnosti a dohodnout souhlas s uvedením kontaktu na 

ubytování. Na plakátu by bylo uvedeno, že ubytování si každý zajistí osobně na 

uvedených kontaktech. 

Přihlášení – na seminář se bude nutné přihlásit, respektive registrovat. Bude zdarma jako 

prezentace činnosti ČHS. 

MK organizuje kompletní sobotní odborná program. 

Sekretariát – navrhuji, aby zajistil osobnost, plakát a zveřejnění? 
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Zapsal Jiří Vogel 

 

  


