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Jednání Metodické komise 

Číslo zápisu: 007/2010 

Datum vypracování: 20. října 2010 

Vypracoval: Jiří Vogel  

Plánovaný datum osobního setkání:    13:30 hodin, 6. listopadu 2010 – Milovy, penzion 

Poslední míle 

 

Navrhované body k projednání: 

 

 Žádost o uznání kvalifikace RCI – Martin Horňák 

 Plán akcí na příští rok 2011 

 Rozpočet na rok 2011 a čerpání rozpočtu 2010 

 Metodické materiály – budoucnost 

 Pořádání seminářů – obecně pravidla, třídní knihy a podobně. 

 Evidence instruktorů – informace o stávajícím stavu 

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

vydávání stávajících průkazů 

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

OUTDOOR 

 Otevřený víkend na skalách 

 Na přihlášku doplnit průkaz ČHS – z důvodu ověření členství v ČHS 

 Revize lektorů a členů MK 

 Ostatní 
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Zápis ze schůze: 

 Účastníci jednání – Martin Honzík, Jana Kubalová, Pavel Neumann, Lukáš Tkáč, 

Lumír Fajkoš, Emil Ponikelský, Josef Uherka, Jiří Vogel 

 Omluveni – Karel Kříž, Michal Buřil, Dušan Stuchlík 

 Místo konání – Milovy 

 

Kontrola z minulého zápisu: 

1. Úprava přihlášky na doškolovací semináře – viz připravený dokument – úprava 

přihlášky schválena. Úpravu přihlášku zajistí Jiří Vogel, termín do 30. 5. 2010. - Splněno 

2. Uznávání doškolení z jiných svazů a školících autorit – začáteční diskuse, 

nepředpokládám, ţe bude výsledek koho, budeme uznávat a koho ne, ale spíše jestli 

se budeme touto skutečností zabývat.  

Prodiskutována problematika uznávání kurzů jiných organizací jako alternativa účasti na 

doškolovacích seminářích. Odsouhlaseno je uznání semináře, kterého pořádala asociace, 

která má akreditované vzdělání instruktorů dle standardů U. I. A. A. Žadatel o uznání 

doškolení zašle osnovy semináře, kterého se zúčastnil, doklad o absolvování. Udělení 

souhlasu bude prováděno většinou přítomných členů na schůzi MK. MK si vyhrazuje 

právo na přezkoušení. 

Jiří Vogel připraví úpravu standardů vzdělání na základě těchto odsouhlasených 

podmínek. Termín srpen 2010. – Splněno 

Doplnění textu: 

8. Uznávání kvalifikace 

Metodická komise může odsouhlasit uznání kvalifikace svému členu za předpokladu, 

že uchazeč požádá o získání instruktorské kvalifikace a doloží doklad o absolvování 

semináře. Odsouhlasit lze semináře, které pořádaly jiné členské asociace, které jsou 

členem U.I.A.A. a standardy vzdělávání mají akreditovány tou institucí. Metodická 

komise si vyhrazuje právo na i na přezkoušení znalostí dle těchto standardů.  

3. Metodické materiály – pokračování 

Příprava podkladů pro zpracování obrázků na vytvoření první části „První pomoci“. 

Podklady připraví Martin Honzík a Jana Kubalová do 30. Května 2010. Podklady pro 

překreslení obrázků předají ke zpracování. Nové obrázky zajistí Jiří Vogel ve spolupráci 

s externisty. Více na další schůzi MK.  

4. Lektoři, přijímání a další postup ohledně jejich uvedení do procesu seminářů 

Jmenování Emila Ponikelského, Michala Buřila do lektorského sboru a zařazení do 

procesu doškolování již v roce 2010. 

5. Plán činnosti na další rok – v návaznosti na přípravu rozpočtu a další skutečnosti do 

roku 2011 

Plán na rok 2011 pořádat víkend, kdy bude k dispozici dostatečné množství lektorů, a 

vypíší se témata, na které bude moci přijet libovolný člověk, i nečlen ČHS. Informace na 

sekretariát a VV podá Jiří Vogel, který je požádá o pomoc s propagací této akce. Termín 

30. května 2010  – Splněno, posláno na VV.  

6. Kamila Šubrtová – seminář pro členy záchrana v lezeckém terénu – pořádání 

seminářů pro členy do budoucna 
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Seminář se vypíše na rok 2011. Loni byl 1 seminář zrušen z důvodu nedostatku zájemců. 

7. Vojta Bok – a obecně propadlé kvalifikace instruktorů – návrh na přezkoušení. 

Návrh na obnovu instruktorských kvalifikací, které propadly. Po zvážení všech možných pro 

a proti nakonec padlo následující rozhodnutí. Bude vypsán 2 denní seminář, který bude 

zakončen zkouškou. Zkouška bude z metodického výstupu, první pomoci, záchranných 

technik. Na zkoušky bude nutné provést přípravu doma. Seminář bude zpoplatněn částkou 

1000,- Kč při počtu uchazečů 10 lidí. Udělovaná kvalifikace bude RCI. Seminář na obnovu 

kvalifikace bude vypsán v příštím roce. Komunikaci zajistí Jiří Vogel, úpravu standardů také. 

Termín odeslání e-mailu okamžitě, úprava dokumentů srpen 2010. - Nesplněno 

8. Pořádání seminářů – obecně pravidla 

Diskuse o pravidlech pořádání seminářů, jejich délky a vazby na ostatní dokumenty v ČHS 

9. Evidence instruktorů – program na evidenci 

Od letošního roku je připravován nový program na evidenci instruktorů. V současnosti je 

kompletní evidence z roku 2010 vložena do programu a zahrnuje cca 80 instruktorů s více jak 

120 evidovanými semináři (myšlena účast instruktorů). 

Evidenci instruktorů a seminářů si přebrala MK, jelikož v minulosti docházelo k nedostatkům 

v evidenci. 

10. Průkazy instruktorů 

Členské průkazy se vystavují již na svazu. Prozatím budou vystavovány na inicializaci 

předsedy po ukončení běhu doškolení. V ideálním případě by mohly být průkazy tisknuty 

přímo z programu, kde se evidují instruktoři. Více na podzimním setkání MK  

11. Směrnice vyplácení náhrad 

Lektorné - Odsouhlaseno vyplácení náhrad ve výši 2000,- Kč za 1 den. Cena zahrnuje 

vše, stravné se neúčtuje. 

Cestovné se řídí dalšími směrnicemi ČHS, nyní ve výši 4,- Kč/Km. 

Ostatní náklady – ubytování, lanovky – hradí se v plné výši na základě poskytnutého 

dokladu při vyúčtování.   

12. Nutná délka platnosti lékařského potvrzení 

Platnost lékařského potvrzení se upraví na všech dokumentech. Nyní bude vyžadováno 

lékařské potvrzení s platností 12 měsíců ke dni konání kurzu. Úpravu dokumentů zajistí 

Jiří Vogel do srpna 2010. - Splněno 

13. Informace o jednání a moţností rozvíjející se spolupráce s MK JAMES 

V polovině dubna navštívil Jiří Vogel skialpinistické setkání JAMESu na Slovensku. Na 

dohodnutém setkání se diskutovalo s Metodiskou komisí JAMESu, Vladem Paulíkem a 

dalšími instruktory ohledně zahájení spolupráce. Bylo dohodnuto, že se vymění lektoři a 

navštívíme si vzájemně semináře. Dohodnut byl termín doškolení první pomoci na 

Blatinách, který je určen pro výuku nových instruktorů. Kurz by měli navštívit 2 členi 

JAMESu, kteří jsou přímo zapojeni do procesu vzdělávání. Průběžně bude diskutováno. 

Více na podzim.  

14. Upravení tabulky na www.horosvaz.cz 

Z tabulky doškolení vyhodit sloupec s počtem členů, aby to nemátlo uchazeče. Informace 

se doplní do textové části dole pod tabulku. 

http://www.horosvaz.cz/
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15. Osnovy ke všem seminářům a vzdělání 

Ke všem seminářům se musí připravit přesné osnovy a seznam témat. Jirka zašle 

informace, které jsou současně k dispozici a postupně se budou předávat dál, kdy každý 

doplní svoje komentáře, které nakonec projdou revizí a odsouhlasí na schůzi MK. Jirka 

odešle podklady do konce května, každý má na připomínky maximálně 14 dnů a vrátí 

materiál vždy zpět Jirkovi, ten potom zajistí zaslání dál. - Nesplněno 

 

Projednávané body: 

1. Ţádost 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.    

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. 

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. 

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. 

5. Pořádání akce v knihovně – leden aţ 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.  

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. 

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 

členství. Úpravu přihlášek zajistí na rok 2011 Jiří Vogel.  
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8. Plán akcí na příští rok 2011 

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 -

SCI, RCI, HAL 

2011

červenec 11 Kurz ledovec HAL 2011 Rakousko Ondřej Nádvorník - 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 - -

září, říjen Vysočina, Blatiny Lektoři MK - -

Akce pro členy ČHS

Termín konání Kurz Místo konání Propozice
Seznam 

přihlášených

Kurzy pro nové instruktory

Doškolovací semináře pro instruktory

Termín konání Kurz Místo konání Propozice
Seznam 

přihlášených
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9. Návrh rozpočtu na rok 2011 a čerpání rozpočtu 2010 

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

jednotlivé akce, žádné jiné než rozpočtové výdaje nebyly uskutečněny. Rozpočet 

komise na rok 2010 je 280.000,- Kč, prozatím čerpáno 212.000,- Kč. Joska Uherka 

zjistí, zda částka na pojištění instruktorů je nebo není naší výdajovou položkou 

rozpočtu. 

Rozpočet na rok 2011 – dle navrhovaných seminářů je rozpočet v celkové sumě 

stanoven na částku 283.000,- Kč 

Plánované akce, výdaje  výdaje v Kč termín čerpání 

Kurzy nových instruktorů

Přijímací zkoušky a zahájení kurzu RCI a HAL 2011 20 000 květen 11

Přijímací zkoušky a zahájení kurzu SCI 2011 8 000 květen 11

Kurz první pomoci SCI, RCI, HAL 24 000 červen 11

Kurz ledovec HAL 2011 18 000 červenec 11
Závěrečný kurz RCI 2011 57 000 srpen 11

Semináře doškolení instruktorů

Freeride, laviny 14 000 únor 11

Freeride, laviny 14 000 duben 11

První pomoc a skalní záchrana 24 000 květen 11

Skalní záchrana 8 000 červen 11

Technika a taktika lezení na horách 10 000 srpen 11

Pískovcové lezení 7 000 srpen 01

Skalní záchrana 7 000 říjen 11

Pískovcové lezení 7 000 říjen 11
První pomoc a skalní záchrana 24 000 listopad 11

Ostatní výdaje 10 000 

celkem 252 000,00 Kč         

Mimořádné plánované akce, výdaje

Otevřený víkend na skalách, seminář určen pro širokou veřejnost, 

lektoři budou předvádět základní techniky jištění, slaňování, 

záchranu, první pomoc atd. 25 000 

říjen 11

Moderní výuka na lezecké stěně 6 000 listopad 11

celkem 31 000,00 Kč           

Předpokládané příjmy mimo rozpočet částka v Kč termín získání

zdroj

celkem -  Kč                      

Návrh rozpočtu 2011

Metodická komise

 

10. Členské průkazy instruktorů – návrh vyznačení kvalifikace na průkaz člena a 

ukončení vydávání stávajících průkazů – jiří Vogel seznámil s myšlenkou 

vyznačení kvalifikace na stávající průkaz ČHS. Instruktorské průkazy by přestaly 

existovat a zjednodušila by se administrativa. Členové MK souhlasí, Jiří Vogel 

projedná možnosti se sekretariátem. 

11. 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. 
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12. Ostatní 

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

účastníci potvrdí souhlas při vstupu do praktické části semináře.  

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.   

 

 

 

Zapsal: Jiří Vogel 

 


