Jednání Metodické komise
Číslo zápisu:
004/2009
Datum vypracování:
15. června 2009
Vypracoval:
Jiří Vogel
Plánovaný datum osobního setkání:
25. 6. 2009 – u Dušana Stuchlíka - Bedřichov
Navrhované body k projednání:
Informace ohledně možné spolupráce s vojenskými instruktory. S Ondrou
Nádvorníkem jsme se zúčastnili ukázky vojenských záchranných technik. Jejich
učené techniky jsou totožné s našimi. Nepoužívají k záchraně nahoru protiváhu, to
zařadí do svých výukových materiálů. Pro své instruktory, kteří jsou zároveň členy
ČHS v oddílech mají zájem o uznávání vzdělávacího procesu, který je veden
v jejich režii. Navrhuji následující za dodržení všech podmínek:
- akceptování kompletního výcviku vojenského instruktora, doplní si celý rozsah
naší výuky
- složení zkoušek dle pravidel ČHS - zkoušky by se prováděly v lokalitě ČR na
výzvu
- odhadovaná délka školení max. 1 den, v závislosti na počtu osob
- náklady na zkušebního komisaře nebudou hrazeny z prostředků ČHS
- udělovaná kvalifikace RCI
Co to přinese ČHS – rozšíříme spolupráci. Získáme nové instruktory s jiným
pohledem na věc.
Informace co bylo předmětem projednávání na VV dne 12. 6. 2009 – představení
powerpointové prezentace. Pojetí práce členů MK v občanském sdružení.
Budoucnost MK ve vztahu koncepce a další činnosti.
Informace ohledně nových materiálů, navrhovaný postup zpracovávání, termíny
vzhledem k přípravě zpracování, základní osnova materiálů, rozsah práce, diskuse
na téma odměny za zpracování a ostatní co s tímto souvisí.
Informace ohledně SCI – malý zájem o kurzy tak jako o HAL. Největší zájem je o
kurzy RCI.
Doporučení pro vyškolené Instruktory, aby pořádali kurzy pro členy ČHS.
Evidence Instruktorů na WWW, příprava domény na nové metodické materiály.
Vypsání nového výběrového řízení na lektory. Navrhované znění:
Metodický komise vypisuje výběrové řízení na členy lektorského sboru. Požadavky na
uchazeče:
o
o
o
o
o

Instruktor HAL, případně RCI, platný člen ČHS
Schopnosti učit a předávat znalosti a vědomosti
Schopnost týmové práce a sebevzdělávání
Časový prostor v délce alespoň 10 dnů ročně
Strukturovaný životopis týkající se výuky lezení a horolezectví (seznam nejzajímavějších
vylezených cest, pořádaných akcí, výuka nováčků a podobně)
o Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu jiri.vogel@horosvaz.cz
o S vybranými uchazeči bude provedena osobní konzultace. V rámci osobní konzultace bude
provedeno prověření pedagogických schopností, znalostí záchranných technik.
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Informativně umístění materiálů – přihlášky na kurzy jsou uloženy všechny na
www v příslušných adresářích. Sekretariát v případě potřeby k nim má přístup.
Třídní knihy – po ukončení každého kurzu je vyplněna třídní kniha (bez této knihy
není proplacena faktura). Třídní kniha je v kopii zaslána e-mailem na sekretariát.
Je to 100% provedeno od kurzu RCI 2008. Pro zjednodušení jsou vystaveny
formuláře, které stačí vyplnit. Perfektně to vypracoval Karel Kříž, za což mu
děkuji.
Proč odešel Radek a důvody rozhodnutí o zrušení vedení kurzů – o situaci byli
členové MK informováni e-mailem ihned po vzniku celé situace.
Informace ohledně nutnosti zadávat číslo účtu – nutné při vyúčtování záloh na
kurzy. Velmi špatná skutečnost z roku 2008, kdy nebylo možné sehnat lidi a jejich
čísla účtu. Přihláška byla doplněna o všechny tyto údaje včetně požadavku na
fotografii. Pokud některé z těchto informací nebude, nesplní žadatel požadavky
přihlášky a nebude přijat na kurz. Proč: při jakýchkoliv následných
administrativních úkonech na sekretariátu již vše proběhne bez kontaktu na
lektory, nezdrží se tím vydávání průkazů. Z hlediska zákona: pokud můžeme
evidovat informace o všech členech včetně rodného čísla, nevidím v tomto žádný
rozdíl. Informativně toto navrhuji poslat na sekretariát, aby se o tomto vědělo.
Setkání v květnu – nebylo realizováno, protože probíhal kurz nových instruktorů,
ze kterého je relativně dosti nevhodné odejít na několik hodin. Jednali jsme
s vojenskými instruktory a i tento čas nehodnotím kladně vzhledem k budoucím
instruktorům.
Články na WWW – články jsou v hlavní sekci nebo v sekci metodika. Pro
praktický přehled nemají význam, protože v hlavní sekci je vystaven dokument
s platností například 2 měsíce a tímto se nově zobrazený článek (místo je již jenom
pro 2 další) zobrazí pouze na několik dnů. Kurzy byly rozděleny tak, aby na pouhé
3 kliky bylo možné prohlédnout vše, co lidi zajímá (myšleno například pokud chci
vidět kurzy pro nové instruktory). Tabulky byly od roku 2009 rozděleny do
přehledných 3 skupin, jak bylo domluveno dříve. WWW je problematický
vzhledem k redakční formě. Tabulky nefungují téměř vůbec. Kdysi to šlo opravit
přes HTML, dnes to nejde. Jak s tímto nevím. Komplikace nastane i s novými
materiály. Navrhoval bych přeposlat problém na řešení na VV nebo sekretariátu,
že nám tato věc nevyhovuje. Zejména ve vztahu hodnocení počtu článků.
Zamezení prodlení ve vystavování průkazů – má k tomu vést preventivní opatření,
kdy fotografie musí být odevzdány dopředu. Na závěrečný kurz RCI nebo HAL se
pojede již s vystavenými průkazy.
Poděkování Karlovi za dopracování připomínek standardu SCI těsně před odletem.
Aktualizace termínu kurzů.
Diskuse na téma nízkého zájmu o kurzy.
Na výukových kurzech pro instruktory zpracují lektoři hrubou osnovu – každý den
sepíšou v bodech seznam činností, které byly s aspiranty prováděny.
Členění MK
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Jmenování členů MK
Stanovisko a význam začlenění MK v U.I.A.A pro výkonný výbor.
Koncepce práce MK na následující období
Koncepce práce metodické komise
Metodická komise je odborná komise Českého horolezeckého svazu, která zajišťuje
pro své členy a ostatní osoby v oblasti horolezectví a lezení následující:
Vydává doporučení pro používané postupy a techniky v lezeckém
sportovním odvětví
Zajišťuje vydávání postupů pro vzdělávání osob - instruktorů
Zajišťuje vzdělávání osob – instruktorů
Spolupráce s lékařskou komisí při výuce první pomoci
Spolupráce s bezpečnostní komisí
Spolupracuje s jinými občanskými sdruženími nebo organizacemi na
zdokonalování postupů a výuky
Spolupracuje s mezinárodními asociacemi v oblasti metodiky a výuky
Chceme být hlavním a rozhodujícím článkem v oblasti bezpečnosti a
výuky v lezeckých sportech
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Zápis ze schůze:
Účastníci jednání – Dušan Stuchlík, Lumír Fajkoš, Jiří Vogel (tituly jsem
vynechal)
Omluveni – Josef Uherka – kurz mládeže, Ondřej Nádvorník – kurz na horách,
Karel Kříž – v Americe, Martin Honzík – pracovní zaneprázdnění.
Kontrola z minulého zápisu:
Joska Uherka byl požádán o informace ohledně nových www stránek, aby zjistil
jak se vyvíjí situace a podal informaci Jirkovi – splněno – není dostatek financí a
přechod na nový redakční systém s tím souvisí.
Termín příští schůze MK je stanoven na 15. května 2009 na Blatinách – nesplněno
– do budoucna není možné stanovit termín schůze ve stejný den, kdy jsou
prováděny kurzy
Byly stanoveny termíny doškolení instruktorů a školení nových instruktorů. Jirka
provede aktualizaci termínu na www – splněno v prosinci a lednu. Nyní je
průběžně aktualizováno.
V návaznosti na počty seminářů a školení nových instruktorů bude vypracován
předsedou rozpočet, který bude předložen VV – splněno v prosinci
Složení lektorského sboru – Totožný jako v letošním roce, na výběrové řízení se
přihlásil Lukáš Tkáč, který bude na jednom z doškolení přizván jako pomocný
lektor a osvětlena problematika - splněno
Na následující rok navrhuje předseda částku 150.000,- Kč do rozpočtu MK, která
bude zahrnovat dlouho diskutované materiály pro vzdělávání instruktorů a zároveň
materiál bude sloužit pro vzdělávání řadových členů instruktory. Materiál bude
plně v majetku ČHS, zpracován bude ve formě vkládaných listů, aby bylo možné
materiál jednoduše modifikovat. 1/3 částky (50.000,- Kč) navrhuje předseda
vyčlenit na přípravu materiálú z první pomoci, 2/3 na ostatní témata – nesplněno.
Předseda sehnal částku 40.000,- Kč na vypracování prvního dílu materiálů. Do
rozpočtu komise nebylo možné tuto položku zapracovat, protože rozpočet bude
v těchto obdobích nevyrovnaný.
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Jednání:
1.

Vojenští instruktoři

Informace k projednání: Informace ohledně možné spolupráce s vojenskými
instruktory. S Ondrou Nádvorníkem jsme se zúčastnili ukázky vojenských záchranných
technik. Jejich učené techniky jsou totožné s našimi. Nepoužívají k záchraně nahoru
protiváhu, to zařadí do svých výukových materiálů. Pro své instruktory, kteří jsou zároveň
členy ČHS v oddílech mají zájem o uznávání vzdělávacího procesu, který je veden v jejich
režii. Navrhuji následující za dodržení všech podmínek:
- akceptování kompletního výcviku vojenského instruktora, doplní si celý rozsah naší
výuky
- složení zkoušek dle pravidel ČHS - zkoušky by se prováděly v lokalitě ČR na výzvu
- odhadovaná délka školení max. 1 den, v závislosti na počtu osob
- náklady na zkušebního komisaře nebudou hrazeny z prostředků ČHS
- udělovaná kvalifikace RCI
Co to přinese ČHS – rozšíříme spolupráci. Získáme nové instruktory s jiným
pohledem na věc.
Projednáno: Nyní ještě probíhá přezkoumávání z části první pomoci, kterou provádí
Martin Honzík a Jana Kubalová. V dnech 13-5. 7. 2009 proběhne ověření s Martinem
Honzíkem. O výsledku budeme informováni.
Souhlas Dušana Stuchlíka a Lumíra Fajkoše. Dohodnuta skutečnost, že zkoušek se
budou účastnit vždy 2 lektoři. Hodnocení bude vždy průhledné a spravedlivé.
Přidělovaná kvalifikace bude RCI. Pokud by některý ze zájemců měl zájem o rozšíření na
HAL, musí již absolvovat semináře ledovec a laviny na rozšíření.
Závěr: Jirka na závěr připraví úpravu administrativních dokumentů
2.

Jednání na VV 12. 6. 2009

Informace k projednání: Informace co bylo předmětem projednávání na VV dne 12.
6. 2009 – představení powerpointové prezentace. Pojetí práce členů MK v občanském
sdružení. Budoucnost MK ve vztahu koncepce a další činnosti.
Projednáno: Pouze informace na vědomí.
3.

Vzdělávací materiály

Informace k projednání: Informace ohledně nových materiálů, navrhovaný postup
zpracovávání, termíny vzhledem k přípravě zpracování, základní osnova materiálů, rozsah
práce, diskuse na téma odměny za zpracování a ostatní co s tímto souvisí.
Projednáno: Materiály v podobě karet. Hrubě odhadovaná částka na zpracování 1
karty se pohybuje kolem 2.000,- Kč. Polovina je určena na přípravu karty, obrázků, druhá
polovin určena na grafické zpracování. Pokud by grafické zpracování bylo prováděno formou
studentů, dá se část nákladů ušetřit, ale je nutné mít materiály připraveny na předem
stanovené časové období pro zpracování.
Laviny – externí zpracovatel Janek Bednařík – materiály placeny z jiných finančních
prostředků než ČHS. Termín dokončení stanoven na konec srpna 2009. Odpovědnost za
zpracování – Jiří Vogel
Záchranné techniky – návrh dokumentů připravuje Jirka Vogel – materiály placeny
z jiných finančních prostředků než ČHS. Termín dokončení stanoven na konec srpna 2009.
První pomoc – diskutováno s Janou Kubalovou a Martinem Honzíkem.
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Dušan Stuchlík informoval o možnosti vydat Seil technik. Cena je cca 4-5 € za kus.
K diskusi na toto téma se vrátíme ještě na následující schůzi.
Jirka má připravit pro VV harmonogram, rozpočet a vše co je potřebné vědět pro
vytváření materiálů. Termín do 30. 9. 2009. Pokud bude něco potřeba, bude kontaktovat členy
MK s dotazem.
4.

Kurzy SCI

Informace k projednání: Informace ohledně SCI – malý zájem o kurzy tak jako o
HAL. Největší zájem je o kurzy RCI.
Projednáno: Statistiky ukazují, že o kurzy je minimální zájem. Pro následující období
se stanovuje minimální počet uchazečů pro vypsání kurzu na 10 osob.
Závěr: Jirka Vogel vystaví podmínky na následující kurz SCI v minimální počtu 10
osob.
5.

Kurzy pro členy ČHS

Informace k projednání: Doporučení pro vyškolené Instruktory, aby pořádali kurzy
pro členy ČHS.
Projednáno: Lektoři se nebudou intenzivně podílet na vedení seminářů pro členy
ČHS, ale budou se snažit tuto aktivitu předat vyškoleným instruktorům. Odůvodnění –
instruktoři jsou vyškoleni právě na tuto činnost. Pokud si interně oddíly upraví svoje interní
předpisy, mohou školit členy ČHS za stejných finančních podmínek jako lektoři ČHS. Pro
zjednodušení práce instruktorů MK připraví osnovy na semináře:
Ledovec – připraví Ondra Nádvorník na kurzu nových instruktorů HAL 2009
Ledy, laviny a skalp – připraví Dušan na zimním kurzu HAL 2009
Skalní záchrana – připraví se na kurzu skalní záchrany, případně na
závěrečném kurzu nových instruktorů RCI 2009
Lanové techniky - připraví se na kurzu lanových technik, případně na
závěrečném kurzu nových instruktorů RCI 2009
Pískovcové lezení – připraví na semináři
První pomoc – semináře pro členy zůstanou zachovány zejména z důvodu
odbornosti
U některých kurzů bude namátkově provedena kontrola členem MK, aby bylo
ověřeno, jak kvalitně jsou pořádány semináře instruktory a případně jaké jsou potřeba
přijmout opatření pro zlepšení kvality.
Závěr: Termíny zpracování osnov do konce roku 2009. Odpovědné osoby jsou
stanoveny výše. Průběžně bude kontrolováno předsedou komise při pořádání kurzu.
Kontrola kurzů bude provedena v budoucnu po vypracování osnov. Projednáno bude
na dalším setkání MK.
6.

Evidence instruktorů a WWW

Informace k projednání: Evidence Instruktorů na WWW, příprava domény na nové
metodické materiály.
Projednáno: Jiří Vogel předal informace z jednání s Boženou Valentovou na
sekretariátu. Společně s ní připraví návrh na evidenci a zprůhlednění celého systému. Ve
vztahu k historii Jiří Vogel konstatoval, že je v evidenci neshoda se skutečností. Na vině není
Božena Valentová, která se snaží situaci řešit.
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Stávající stav – jsou vypracovány třídní knihy, které jsou podmínkou na kurzech.
Třídní knihy jsou zaslány v e-mailové podobě po dokončení kurzu na sekretariát. Na
závěrečné straně je tabulka, která zahrnuje osoby, které se kurzu zúčastnili a s jakým
výsledkem. Na základě těchto třídních knih bude prováděna evidence platnosti průkazů.
Odpovědný je předseda MK, který třídní knihu schvaluje a zasílá na sekretariát. Další
odpovědnost plyne vedoucím kurzů, kteří třídní knihu připravují.
Pokud nebude zpracována třídní kniha, nebude dán souhlas s proplacením faktury.
Prvotřídně vypracované od Karla Kříže na posledním doškolení. Karlovi Křížovi za toto
zpracování děkuji. Stejný stav je vypracování zápisu do třídní knihy ze strany Martina
Honzíka na kurzu První pomoci instruktorů RCI a HAL 2009. Rovněž děkuji za zpracování.
Závěr: Vypracovat návrh na úpravu, případně změnu evidence instruktorů a evidence
doškolení.
Výběrové řízení na lektory

7.

Informace k projednání: Vypsání nového výběrového řízení na lektory. Navrhované
znění:
Projednáno: Souhlas s navrhovaným zněním.
Metodická komise vypisuje výběrové řízení na členy Metodické komise - lektorského
sboru.
Požadavky na uchazeče:
o
o
o
o
o

Instruktor HAL, případně RCI, platný člen ČHS
Schopnosti učit a předávat znalosti a vědomosti
Schopnost týmové práce a sebevzdělávání
Časový prostor v délce alespoň 10 dnů ročně
Strukturovaný životopis týkající se výuky lezení a horolezectví (seznam nejzajímavějších
vylezených cest, pořádaných akcí, výuka nováčků a podobně)
o Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu jiri.vogel@horosvaz.cz
o S vybranými uchazeči bude provedena osobní konzultace. V rámci osobní konzultace bude
provedeno prověření pedagogických schopností, znalostí záchranných technik.
o Termín odevzdání přihlášek se strukturovaným životopisem dle podmínek zasílejte nejpozději
do ½ září 2009.

Závěr: Jiří Vogel zajistí uvedení na www.horosvaz.cz výše uvedené znění výběrového
řízení. Termín do konce června 2009.
8.

Umístění materiálů a přihlášek

Informace k projednání: Informativně umístění materiálů – propozice na kurzy jsou
uloženy všechny na www v příslušných adresářích. Sekretariát v případě potřeby k nim má
přístup.
Projednáno: Jiří Vogel předal informaci ohledně umístění propozic na www ohledně
všech kurzů. Všechny přihlášky na kurzy jsou zasílány e-mailem vedoucímu kurzu. Po
uzavření přihlášek bude zaslán seznam uchazečů v tabulce na sekretariát k evidenci. Po
absolvování kurzu bude zaslána ještě třídní kniha (postup popsán výše).
9.

Třídní knihy

Informace k projednání: Třídní knihy – po ukončení každého kurzu je vyplněna
třídní kniha (bez této knihy není proplacena faktura). Třídní kniha je v kopii zaslána e-mailem
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na sekretariát. Je to 100% provedeno od kurzu RCI 2008. Pro zjednodušení jsou vystaveny
formuláře, které stačí vyplnit. Perfektně to vypracoval Karel Kříž, za což mu děkuji.
Projednáno: Postup je řešen komplexně v bodu číslo 6.
10.

Odvolání Radka Linerta

Informace k projednání: Proč odešel Radek a důvody rozhodnutí o zrušení vedení
kurzů – o situaci byli členové MK informováni e-mailem ihned po vzniku celé situace.
Projednáno: Jiří Vogel podal ostatním informaci. Odůvodnění bylo zasláno všem
členům MK e-mailem současně s oficiálním odvoláním Radka Linerta. Situace je poměrně
komplikovaná, protože Radek Linert stále jedná jako člen komise a uvádí v omyl instruktory.
Současný stav: Radek Linert není členem MK a všechny kurzy, kde byl vedoucím
kurzu, musí být převedeny na ostatní lektory.
Kurz ledovec HAL 2009 – povede Ondřej Nádvorník, všichni uchazeči byli
vyrozuměni předsedou telefonicky kromě Jirky Krejčího, který má nedostupný telefon.
Současně jim byl zaslán omluvný e-mail, že se jejich vzdělání zkomplikovalo a předána
přesná informace o konání kurzu pod vedením Ondřejem Nádvorníkem. Změnou chaty,
kterou si vynutila situace (Radek neposlal žádné informace) se naopak podařilo ušetřit ČHS i
členům řádově desítky €.
Kurz laviny HAL 2009 – povede Dušan Stuchlík. Prvotní informace je pořádání na
Slovensku, která by měla být také významně pozitivní z hlediska čerpání rozpočtu a nákladů
členů.
Ostatní kurzy budou rozděleny na základě e-mailu, kde bude uveden seznam kurzů,
které je nutno obsadit.
Závěr: Jiří Vogel vypracuje e-mail s neobsazenými kurzy. Rozešle je současným
lektorů, kteří zašlou informaci o možnosti pořádání dalších kurzů.
11.

Několik připomínek, které zasílal Radek jako nesouhlas s MK

Informace k projednání: Informace ohledně nutnosti zadávat číslo účtu – nutné při
vyúčtování záloh na kurzy. Velmi špatná skutečnost z roku 2008, kdy nebylo možné sehnat
lidi a jejich čísla účtu. Přihláška byla doplněna o všechny tyto údaje včetně požadavku na
fotografii. Pokud některé z těchto informací nebude, nesplní žadatel požadavky přihlášky a
nebude přijat na kurz. Proč: při jakýchkoliv následných administrativních úkonech na
sekretariátu již vše proběhne bez kontaktu na lektory, nezdrží se tím vydávání průkazů.
Z hlediska zákona: pokud můžeme evidovat informace o všech členech včetně rodného čísla,
nevidím v tomto žádný rozdíl. Informativně toto navrhuji poslat na sekretariát, aby se o tomto
vědělo. Setkání v květnu – nebylo realizováno, protože probíhal kurz nových instruktorů, ze
kterého je relativně dosti nevhodné odejít na několik hodin. Jednali jsme s vojenskými
instruktory a i tento čas nehodnotím kladně vzhledem k budoucím instruktorům. Články na
WWW – články jsou v hlavní sekci nebo v sekci metodika. Pro praktický přehled nemají
význam, protože v hlavní sekci je vystaven dokument s platností například 2 měsíce a tímto se
nově zobrazený článek (místo je již jenom pro 2 další) zobrazí pouze na několik dnů. Kurzy
byly rozděleny tak, aby na pouhé 3 kliky bylo možné prohlédnout vše, co lidi zajímá
(myšleno například pokud chci vidět kurzy pro nové instruktory). Tabulky byly od roku 2009
rozděleny do přehledných 3 skupin, jak bylo domluveno dříve. WWW je problematický
vzhledem k redakční formě. Tabulky nefungují téměř vůbec. Kdysi to šlo opravit přes HTML,
dnes to nejde. Jak s tímto nevím. Komplikace nastane i s novými materiály. Navrhoval bych
přeposlat problém na řešení na VV nebo sekretariátu, že nám tato věc nevyhovuje. Zejména
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ve vztahu hodnocení počtu článků. Zamezení prodlení ve vystavování průkazů – má k tomu
vést preventivní opatření, kdy fotografie musí být odevzdány dopředu. Na závěrečný kurz
RCI nebo HAL se pojede již s vystavenými průkazy.
Projednáno: Informace předsedy MK. Číslo účtu je na přihlášce uvedeno proto, aby
při závěrečném vyúčtování kurzů byly všechny informace již na sekretariátu. Pokud někdo
nebude mít účet zřízen, vypíše se, že účet nemá a vyúčtování se provede poštovní poukázkou.
Jelikož jsou na svazu evidovány všechny informace, číslo účtu již nehraje v evidenci žádnou
roli. Diskuse na toto téma i Boženou Valentovou, která tuto informaci potvrdila.
Setkání na Blatinách v květnu 2009 se nekonalo. Ano, to je pravda, byl odložen termín
jednání s VV. Jednání se mělo uskutečnit až po tomto termínu. Navíc je krajně nevhodné
pořádat kurz a na několik hodin se z něho ztratit a jednat o dalších jiných záležitostech.
Z pozice předsedy zde neshledávám žádný dopad na systém vzdělávání nebo činnosti komise.
Všechny průběžné procesy jsou v běhu a tato schůzka není ničím převratným v působení MK.
V sekci metodika bylo provedeno od letošního roku rozdělení tabulek kurzů na nové
instruktory, doškolení a semináře pro členy. Tuto informaci o přehlednosti zaslal Janek
Bednařík a Martin Honzík. Tento způsob evidence je opravdu přehlednější než ten stávající.
12.

Dokončení standardu SCI

Informace k projednání: Poděkování Karlovi za dopracování připomínek standardu
SCI těsně před odletem.
Projednáno: Děkuji Karlovi Křížovi za zpracování části závěrečných zkoušek a
odsouhlasení se skutečností.
Závěr: Jiří Vogel vypracuje standard v podobě na vystavení na www a vystaví jej do
cca ½ července 2009.
13.

Kurzy
Informace k projednání: Aktualizace termínu kurzů.
Projednáno: Kurzy řešeny v bodě 10.

14.

Nízký zájem o kurzy
Informace k projednání: Diskuse na téma nízkého zájmu o kurzy.

Projednáno: Jiří Vogel podal informaci, že připravil na základě upozornění na
jednání VV rozeslání e-mailem informaci o ukončení platnosti kvalifikace instruktorů v roce
2009 a další e-mail pro ukončení platnosti pro další skupinu v roce 2010. Po odeslání
informace bude provedeno vyhodnocení o významu tohoto upozornění na přihlášky na
semináře doškolení instruktorů.
Závěr: Jiří Vogel odešle e-maily. Termín je stanoven na 26. června 2009.
Vyhodnocení průběžně po dobu následujícího cca 2 měsíců.
15.

Osnovy na kurzech pro vypracování vzdělávacích materiálů

Informace k projednání: Na výukových kurzech pro instruktory zpracují lektoři
hrubou osnovu – každý den sepíšou v bodech seznam činností, které byly s aspiranty
prováděny.
Projednáno: Všichni lektoři, kteří budou pořádat kurzy, připraví na kurzech osnovu
všech materiálů, které by pro výuku byly potřeba. Osnova materiálů bude zaslána předsedovi
a bude konzultována na další schůzi MK.
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Závěr: Předseda shromažďuje materiály od jednotlivých vedoucích seminářů, kteří je
zpracují. Předseda pře zahájením semináře pro jistotu upozorní vedoucího kurzu na
skutečnost, že tyto podklady má vypracovat.
16.

Členění MK
Informace k projednání: Členění MK a jmenování členů MK

Projednáno: Jiří Vogel podal informaci ohledně členění komise a jejich kompetencí.
Struktura je uvedena ve vývojovém diagramu níže. Plyne z toho následující informace –
všichni jsou členové MK (vedení MK i lektoři). Z tohoto důvodu všichni tito členové musí
mít platné jmenování do MK od předsedy.
Závěr: Aby nebylo pochybností ohledně členů MK, jmenuji tímto Karla Kříže,
Dušana Stuchlíka, Ondřeje Nádvorníka, Martina Honzíka, Josefa Uherku, Lumíra Fajkoše,
Pavla Neumanna a Janu Kubalovou jako členy MK ČHS. Interní rozdělení je dáno níže
uvedenou organizační strukturou.

17.

U. I. A. A.
Informace k projednání: Stanovisko a význam začlenění MK v U.I.A.A pro výkonný

výbor.
Projednáno: Jiří Vogel podal informaci ohledně úspěšně zpracované přihlášky do
komise U.I.A.A. Od měsíce dubna 2009 je tedy oficiálně členem komise Mountaineering
Commission U.I.A.A.
Závěr: Jiří Vogel vypracuje prohlášení, kde budou klady a zápory naší dosavadní
spolupráce. Závěr dokumentu bude, že doporučujeme spolupracovat s U.I.A.A. a prozatím je
naše spolupráce přínosná. Termín do 30. 6. 2009
18.

Koncepce MK
Informace k projednání: Koncepce práce MK na následující období.

Projednáno: Jiří Vogel vypracoval koncepci MK na následující období pro účely koncepce
ČHS. Znění koncepce:
Koncepce práce metodické komise
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Metodická komise je odborná komise Českého horolezeckého svazu, která zajišťuje
pro své členy a ostatní osoby v oblasti horolezectví a lezení následující:
Vydává doporučení pro používané postupy a techniky v lezeckém
sportovním odvětví
Zajišťuje vydávání postupů pro vzdělávání osob - instruktorů
Zajišťuje vzdělávání osob – instruktorů
Spolupráce s lékařskou komisí při výuce první pomoci
Spolupráce s bezpečnostní komisí
Spolupracuje s jinými občanskými sdruženími nebo organizacemi na
zdokonalování postupů a výuky
Spolupracuje s mezinárodními asociacemi v oblasti metodiky a výuky
Chceme být hlavním a rozhodujícím článkem v oblasti bezpečnosti a výuky v
lezeckých sportech.
Závěr: Předseda zašle koncepci tajemnici Boženě Valentové a Honzovi Bloudkovi.
Termín do konce června 2009.
Zapsal: Jiří Vogel

11/11

