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Jednání Metodické komise 

Číslo zápisu: 006/2010 

Datum vypracování: 29. března 2010 

Vypracoval: Jiří Vogel  

Plánovaný datum osobního setkání:        12 hodin, 29. dubna 2010 – Praha - Strahov – ČHS 

 

Navrhované body k projednání: 

 

 Úprava přihlášky na doškolovací semináře – viz připravený dokument 

 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.  

 Metodické materiály – pokračování 

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

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

roku 2011 

 Kamila Šubrtová – seminář pro členy záchrana v lezeckém terénu – pořádání seminářů 

pro členy do budoucna 

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

 Pořádání seminářů – obecně pravidla 

 Evidence instruktorů – program na evidenci 

 Členské průkazy instruktorů 

 Vydávání průkazů a podobně 

 Nutná délka platnosti lékařského potvrzení 

 Informace o jednání s MK JAMES 
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Zápis ze schůze: 

 Účastníci jednání – Lukáš Tkáš, Emil Ponikelský, Martin Honzík, Ondřej 

Nádvorník, Michal Buřil, Jana Kubalová, Jiří Vogel 

 Místo konání – Praha, ČSTV 

 

Kontrola z minulého zápisu: 

1. Informace o úpravě administrativních dokumentů, ve standardu RCI upraven bod 9, 10 a 11, 

doplněn – odsouhlasení nového standardu – úprava standardu schválena v rozsahu 

spolupracujících subjektů. Stejnou změnu nachystat i do standardu SCI. Znění v podobě 

výjimek ohledně prodlouţení platnosti průkazů nebo prodlouţení doby na absolvování kurzu 

nebylo odsouhlaseno. Standardy upraví předseda, termín do ½ prosince. Splněno 
2. Jiří Řehoř – ţádost o absolvování a prodlouţení kvalifikace instruktora RCI – ţádost se 

zamítá, rozhodnuto více hlasy. Jiří Vogel odešle vysvětlení Jiřímu Řehořovi, termín do konce 

listopadu. Splněno 

3. František Duda – ţádost o prodlouţení absolvování kurzu RCI z roku 2009 – zdravotní 

důvody – můţe se přihlásit na libovolný další kurz, kde projde jiţ bez přijímacích zkoušek. Jiří 

Vogel odešle e-mail s vysvětlením, termín do konce listopadu. Splněno  

4. Plán seminářů a kurzů na rok 2010 – dohodnut plán seminářů, doplní se do konce listopadu na 

WEB. Zajistí předseda MK. Splněno 

5. Poţadavky na finance v rámci přípravy rozpočtu na další rok – v návaznosti na plán seminářů 

bude připraven návrh rozpočtu. Finanční nároky dle poţadavků uplynulých let, případně 

upravit dle aktuálních informací z letošního roku. Do rozpočtu budou vloţeny náklady 

lektorského semináře a předpokládané náklady 10.000,- Kč na vypracování programu na 

komplexní evidenci instruktorů – více informací v dalším bodu. Pokud rozpočet umoţní 

náklady 100.000,- Kč, vloţí se tato poloţka (je nutné ještě dotáhnout jednání s VV). Finance 

slouţí k vypracování materiálů pro MK v podobě první pomoci a výuky na stěně. Materiály 

PP vypracuje Martin Honzík s Janou Kubalovou, grafickou část zajistí Jiří Vogel, výuku na 

stěně zajistí Karel Kříţ. Zajistí Jiří Vogel, odešle dle poţadavku sekretariátu. Termín zatím 

nebyl stanoven. Ve spolupráci Joska Uherka a Jiří Vogel bude provedeno rozhodnutí na VV 

ohledně vydávání materiálů. - Splněno 

6. Vzdělávací materiály – odsouhlasení záchrany a laviny vypracovány do podoby pdf 

k vystavení na webu – souhlas s vystavením materiálů na webu, předseda zašle pdf na 

poslední prohlídku materiálů. V případě potřeby zajistí zapracování změn. Pokud nebudou do 

1 týdne ţádné odezvy, materiály se vystaví na web svazu. Jiří Vogel pošle okamţitě materiály 

mailem, potom zajistí vydání na web. Finální termín na web by neměl překročit 5. 12. 2009 – 

Splněna 1/2 

7. Semináře pro členy – navrhuji, aby instruktoři, kteří budou chtít pořádat tyto semináře 

vypracovali program semináře, MK vystaví na WEB, seminář bude pořádán oddílem, včetně 

financování, placení záloh, a podobně. Vystavené semináře bude MK namátkově kontrolovat.  

Členové MK souhlasí za těchto podmínek: 

- Na WWW umoţní MK v záloţce semináře pro členy zveřejnění kurzů, které 

budou pořádat instruktoři ČHS.  

- Podmínky pro pořádání kurzů budou dodrţeny z minulosti, to znamená: 

Seminář bude pořádán některou organizační sloţkou (oddílem). Instruktor bude 

garantem celé akce. Instruktor vytvoří propozice na seminář s přesným programem 

akce. Propozice a program akce bude jeden dokument v pdf a garant ho zašle na 

zveřejnění e-mailovou adresu instruktori@horosvaz.cz. MK zajistí vystavení propozic 

mailto:instruktori@horosvaz.cz
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to tabulky seminářů pro členy. Doporučená kalkulace na semináře vychází z tarifů 

navrţených a odhlasovaných MK ČHS. Výše lektorného je stanovena na 2000,- 

Kč/den a cestovní náhrady jsou stanoveny podle aktuální směrnice ČHS o cestovních 

náhradách 4,- Kč/Km. Jakékoliv jiné vzdělávací materiály, kopírování, tisk, nebo 

přípravu CD hradí frekventanti v plné výši a částka bude uvedena v propozicích. Po 

dokončení semináře odešle garant zprávu o konání kurzu. 

Instruktor může vzdělávat pouze členy ČHS !!! 

Počet členů na semináři musí být v souladu s pravidly ČHS. Není možné pořádat 

seminář s nadměrným počtem členů !!! 

Pořádaný seminář můţe být kontrolován libovolným členem MK, zároveň si MK 

vyhrazuje právo semináře hodnotit a v případě pochybností semináře nedoporučit 

k vystavení do seznamu pořádaných seminářů pro členy.  

   

Návrh znění vypracuje Jiří Vogel, odešle na odsouhlasení členům MK a po 

zapracování připomínek vystaví na WEB. Termín ½ prosince. Splněno 
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Zápis z jednání: 

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

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

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

nepředpokládám, že 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. Ţadatel 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. 

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 jiţ 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 mnoţství 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 poţádá o pomoc s propagací této akce. Termín 

30. května 2010.   

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

seminářů pro členy do budoucna 

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 zváţení všech moţných 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 okamţitě, úprava dokumentů srpen 2010. 

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

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

120 evidovanými semináři (myšlena účast instruktorů). 

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

v evidenci. 

10. Průkazy instruktorů 

Členské průkazy se vystavují jiţ 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 vyţadováno 

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

Jiří Vogel do srpna 2010. 

13. Informace o jednání a možností 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, ţe 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. Průběţně 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. 

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 kaţdý 

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

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

materiál vţdy zpět Jirkovi, ten potom zajistí zaslání dál. 

 

 

 

Zapsal: Jiří Vogel 

 

http://www.horosvaz.cz/

