
Zpráva o činnosti Metodické komise v roce 2009 

Členové MK: Jiří Vogel, Dušan Stuchlík, Karel Kříž, Martin Honzík, Ondřej Nádvorník, 

Josef Uherka, Lumír Fajkoš  

Kurzy pro nové instruktory 

 Na vypsaný kurz instruktorů se přihlásilo celkem 12 uchazečů o kvalifikaci RCI a 4 

uchazeči o kvalifikaci HAL. V měsíci květnu proběhly přijímací zkoušky a úvodní kurz. 

Výuka instruktorů pokračovala výukou první pomoci a závěrečným kurzem se zkouškami 

v oblasti Totes Gebirge v Rakousku. Kurz dokončilo 10 instruktorů RCI a 4 instruktory čeká 

závěrečný kurz laviny v Rakousku na začátku roku 2010.  

Instruktoři armádního lezení 

 Na jaře letošního roku bylo provedeno jednání s instruktory armádního lezení, kteří 

projevili zájem o uznávání kvalifikace. V následujících jednáních byl dohodnut postup, který 

se na konci roku promítnul do standardů výuky a stal se tak pravidlem pro všechny 

organizace. Celkem bylo přezkoušeno 7 armádních instruktorů, kteří si počínali na zkouškách 

z první pomoci i záchranných technik vynikajícím způsobem. Všichni získali kvalifikaci RCI. 

Doškolení instruktorů 

V letošním roce proběhlo celkem 5 z 9 plánovaných seminářů doškolení. Proběhly 

všechny semináře, na které byl přihlášený dostatečný počet instruktorů. Na semináře, které 

neproběhly se mnohdy přihlásil pouze 1 až 3 uchazeči, což bylo ekonomicky nevýhodné tyto 

semináře zrealizovat, a proto byli osloveni přihlášení instruktoři k vybrání jiného semináře. 

 V polovině roku byli osloveni všichni instruktoři, kterým končí platnost kvalifikace na 

konci roku 2009 a 2010. Oslovení bylo provedeno e-mailovou korespondencí a na malé 

výjimky na oslovení málokdo reagoval. 

Přes vyšší plánovaný počet seminářů se podařilo zrealizovat všechny semináře, na 

které se přihlásil dostatečný počet uchazečů. Výsledek seminářů doškolení byl pozitivní, 

protože znalosti získané před 5 lety si uchazeči o prodloužení osvojili tak dobře, že se 

nedopouštěli žádných závažných chyb. 

Graf vývoje doškolení instruktorů 

 
* Počty skutečně doškolených instruktorů jsou získány z hodnoty 0,5 osoby na absolvovaný seminář, protože každý instruktor musí absolvovat 2 semináře a 

bohužel semináře nemusí být absolvovány ve stejném roce. Platnost datdatab8ye  k ½ roku 2009 



Graf rozložení kvalifikací instruktorů 

 
* Platnost dat datab8ye k ½ roku 2009 

Schůze MK 

 V letošním roce 2009 jsme se sešli celkem 2x. Zápisy jsou uvedeny tak jako 

v minulém roce na stránkách ČHS. Schůze byly zaměřeny na projednávání organizačních 

záležitostí. 

Materiály pro chod MK 

 V roce 2009 se kompletně podařilo vydat standardy výuky pro kvalifikace SCI, RCI a 

HAL, včetně všech přihlášek na přijímací zkoušky, doškolení a třídních knih. Tyto materiály 

jsou podkladem jak kurzy vést a zahrnují soubor všech důležitých postupů a pravidel ve 

formě jak činnosti provádět a jak je kontrolovat. Všechny jsou veřejně vydány na stránkách 

komise od konce I. Poloviny roku. 

Materiály pro výuku 

V měsíci prosinci byl vydán první odsouhlasený dokument „Záchranné techniky“, 

který nebyl hrazen z rozpočtu ČHS. V závěrečné fázi jsou ještě materiály „Laviny“, které jsou 

zpracovány, a probíhá právě závěrečná kontrola dokumentů. Financování bylo mimo rozpočet 

ČHS. 

Plnění plánu na rok 2009 

 Činnost Metodické komise v průběhu roku 2009 splnila předpokládaný plán činnosti: 

Co se nepovedlo: 

 Nepodařilo se zrealizovat dostatečné množství seminářů. Příčinou však není kapacita 

metodické komise, ale zájem absolvovat seminář. Otázkou zůstává, jaký vliv má na 

tuto skutečnost, že všichni instruktoři si toto doškolení nechávají na poslední chvíli. 

Prozatím propadlo minimální množství kvalifikací. Na počátku příštího roku bude 

provedeno obeslání všech instruktorů, kterým končí kvalifikace na konci roku 2010.  

 Splnit plánovaný úkol z minulého roku - Následující roky provádět 1-2 prodloužené 

víkendy, kdy lektoři MK budou poskytovat své znalosti pro mládež. Upřesnění ve 

spolupráci s Joskou Uherkou 

 Prosadit ani jeden z požadavků MK na sekretariát a VV. 

Co se povedlo: 

 Podařilo se vydat materiály v rozsahu (i bez finanční pomoci ČHS) 

 Podařilo se realizovat kurzy RCI a HAL 2009 v dostatečném množství uchazečů 



 Podařilo se vypsat výběrové řízení a přijmout 4 uchazeče do lektorského sboru 

metodické komise 

 Podařilo se zrealizovat změnu v posloupnosti výuky řadových členů 

 Splnit plánovaný úkol z minulého roku - Pokračovat ve vzdělávání nových instruktorů 

SCI, RCI, HAL 

 Splnit plánovaný úkol z minulého roku - V blízkém období (cca 3-6 měsíců) vydat 

nové upravené standardy. 

 Splnit plánovaný úkol z minulého roku - V příštím roce dle nových standardů provést 

výuku a případnou revizi těchto materiálů. 

 Částečně splnit plánovaný úkol z minulého roku - Na jaře příštího roku představit 

metodickou příručku pro výuku instruktorů a do 2 let ji zpracovat do celistvé podoby 

včetně první pomoci. Druhá část splnění tohoto úkolu však nebude vůbec lehká. 

Plán na následující období 

 

Vypracoval: Jiří Vogel                                      v Šumperku dne 10. 12. 2009 


