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Zápis ze schůze MK 

Místo konání: Zátopkova 100/2, 60 17 Praha 6 – Břevnov, 

 Západní tribuna Spartakiádního stadionu (Sídlo ČHS),  

 místnost číslo 234 

Kdy : 28. listopadu 2012, 14 hodin až 18 hodin, 

  

 

Projednávané záležitosti: 

- Předseda Metodické komise jmenoval nové lektory, Jarmila Schücková, doc. 

MUDr. Radan Keil 

- Žádost Bóži Vlčka – Brno o povolení účasti instruktorů na SCI, kteří nedosáhli 

věku 21 let, aby udělali kurz a průkazy jim byly předány později. 

Metodická komise potvrdila stanovisko o neudělení vyjímky pro instruktory, kteří 

nedosahují věku, které jsou uvedeny v požadavcích na instruktora. Jirka zašle 

rozhodnutí. Termín: ihned 

- Na základě návrhu Radana bylo dohodnuto, že na všech kurzech bude 

předkládán k podpisu všem uchazečům souhlas s účastí na kurzu. 

Formulář vypracuje Lukáš Tkáč a zašle na odsouhlasení. Termín: leden 2013. 

- Předložený návrh Emila na doplnění „Doporučení MK“ 

Diskuse o obsahové náplni stávajícího materiálu. Stávající doporučení budou 

přepracovány, aby obsahovali seznam základních a jednoznačných bodů, které musí 

být splněny při provozování lezení v jednotlivých odvětvích (sportovní lezení, více 

délkové lezení, lezení na horách, pohyb na ledovci, lyžích a podobně). První část 

vypracuje Karel – Lezecké stěny, sportovní oblasti. Navazující materiál pro další 

odvětví bude vypracovávat Jirka ve spolupráci s Emilem. Karel – termín konec roku 

2012, další zpracování duben/2013. 

- Metodický materiál lékaři – diskuse na téma autorská práva. 

Jirka zašle Božence Valentové rozhodnutí o uzavření smlouvy, že materiál byl 

vypracován pro ČHS a tato organizace má právo s ním bezplatně nakládat. Autor 

bude na materiálu vyznačen. Termín: ihned 

- REAkreditace vzdělávání U.I.A.A. 

MK požádá U.I.A.A. o provedení reakreditaci vzdělání. Jirka ve spolupráci 

s Boženkou bude kontaktovat komisi a následně podá informaci o stavu a 

možnostech. MK neuvažuje o možnosti rozšiřování kvalifikací do dalších oblastí. 

Termín: průběžně, odpovídá Jirka  

- Vůdci a doškolení - diskuse a rozhodnutí o uznávání kvalifikace nové a doškolení 

Odsouhlaseno uznávání horského vůdce jako kvalifikovanou osobu. Pro získání 

kvalifikace instruktora HAL nebo obnovení kvalifikace bude dostačovat doložit od 

žadatele kopii platného průkazu horského vůdce v roce, kdy žádá o získání nebo 

obnovení kvalifikace. 
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- Doškolení, závěrečné přezkoušení, úroveň lezení a podobně k instruktorům 

Karel informoval o poslední zkušenosti na doškolení instruktorů, nízká úroveň lezení 

a problematické metodické výstupy u některých uchazečů na prodloužení platnosti 

kvalifikace instruktorů. Rozhodnutím Metodické komise je od následujícího roku 

zavést na každém doškolení metodický výstup u každého uchazeče doškolení. 

Odpovědnost za přezkoušení má každý lektor, který je vedoucím kurzu. Provedení 

metodického výstupu bude zhodnocen a výsledky budou zpracovány a doloženy 

v třídní knize, hodnocení Prospěl, neprospěl. Termín: od 1. 1. 2013, odpovědnost 

každého vedoucího kurzu doškolení. 

Pokud instruktor neprospěje, musí absolvovat náhradní doškolení, na kterém bude 

opět přezkoušen z metodického výstupu. Pokud by vypršela ochranná doba, 

kvalifikace instruktora zaniká a její obnovení je možné pouze úspěšným 

absolvováním nového kurzu. 

Aktuální účastníci doškolení na kurzu Karla Kříže: Jirka zašle rozhodnutí MK, že 

musí absolvovat nové doškolení. Termín ihned 

- Zveřejňování metodických materiálů našich partnerů – informace ze 

sekretariátu. 

V případě potřeby bude poskytnut materiál a MK se vyjádří. Termín: průběžně 

- Plán seminářů a kurzů na rok 2013 

 

Termín Název kurzu
Místo 

konání

Vedoucí 

lektor 
Propozice

Seznam 

přihlášených

4-6.1.2013
Přijímací zkoušky a první 

část kurzu I. SCI 2013
Brno

Ondřej 

Nádvorník
- -

26-28.4.2013
Přijímací zkoušky a první 

část kurzu II. SCI 2013

Srbsko u 

Berouna
Karel Kříž - -

4-7.5.2013
Přijímací zkoušky+zahájení 

RCI, HAL

Vysočina, 

Blatiny

Emil 

Ponikelský
-

23-26.5. 

2013
První pomoc Vysočina Martin Honzík -

Účastníci kurzů 

SCI, RCI a HAL

červen 13
Závěrečné zkoušky I. a II. 

SCI 2013
Brno Karel Kříž -

Účastníci kurzu 

SCI I. a SCI II.

červenec 13 Ledovec HAL 2013 Rakousko Lukáš Tkáč -
Účastníci kurzu 

HAL

26.8.-1.9. 

2013
Závěrečný kurz RCI 2013

Rakousko, 

Berchtesgaden
Karel Kříž -

Účastníci kurzu 

RCI a HAL
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- Semináře doškolení 

 

Termín konání Název kurzu Místo konání Vedoucí lektor Propozice
Seznam 

přihlášených

leden, únor 2013 Freeride, laviny Rakousko Jiří Vogel - -

8-10.2. 2013 Ledy Vír Emil Ponikelský - -

březen, duben 

2013
Freeride, laviny Rakousko Karel Kříž - -

10-12.5. 2013
První pomoc a 

skalní záchrana
Vysočina Martin Honzík - -

14-16.6. 2013 Skalní záchrana Srbsko Karel Kříž - -

9-11.8. 2013

Technika a 

taktika lezení na 

horách

Vysoké Tatry Jiří Vogel - -

11-13.10. 2013 Skalní záchrana
Srbsko u 

Berouna
Karel Kříž - -

18-20.10. 2013 Skalní záchrana Čertovy kameny Lukáš Tkáč - -

18-20.10. 2013

Lezecká cvičení 

a hry výuka pro 

děti

Plzeň (Praha) Karel Kříž - -

1-3.11. 2013
První pomoc a 

skalní záchrana
Vysočina Martin Honzík - -

Doškolovací semináře pro instruktory ČHS v roce 2013

 

- Semináře pro širokou veřejnost 

 

Termín konání Název kurzu Místo konání Vedoucí lektor
Seznam 

přihlášených

12 –13. 1. 2013 Metodický víkend Ledy Vír
Emil Ponikelský, Michal 

Buřil + ostatní lektoři
-

říjen 13
Otevřený víkend na 

skalách

Vysočina, 

Blatiny
Lektoři MK -

Doškolovací semináře pro instruktory ČHS v roce 2013

 

- Metodický materiál PETZL 

Jirka informoval o nabídce PETZL ohledně materiálů pro instruktory. Materiál je ve 

francouzštině, a pokud bychom si ho přeložili, do českého jazyka, bylo by možné jej 

používat jako nekomerční materiál při výuce instruktorů. Jirka kontaktoval 

odpovědnou osobu a v okamžiku odpovědi bude kontaktovat členy MK s dalšími 

informacemi. Termín: průběžně 

- Požadavek na lékařské prohlídky, revize požadavků v přihláškách 

Na základě požadavků instruktorů byla diskutována problematika lékařských 

prohlídek. I nadále zůstává v platnosti aktuální stav, doložit k semináři nebo kurzu 

lékařskou prohlídky, která není starší 1 roku. V dalším období vznikne formulář, ve 
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kterém budeme doporučovat znění, co musí lékařská prohlídka obsahovat. Termín 

2013, odpovídá (Martin, Jana) 

- Setkání instruktorů – diskuse na téma vzdělávání, připomínky a názory 

Diskuse na téma sjednocení vzdělávání, výukové plány a podobně. V následujícím 

roce dojde k setkání lektorů, kde budou probrána všechna témata. Termín: duben 

2013, odpovídá Jirka 

- Joska Uherka požádal o ukončení členství v MK z důvodu pracovního vytížení 

Předseda MK děkuje za jeho práci pro komisi a rezignaci přijímá. 

 

Zapsal Jiří Vogel 


