
Metodická komise 
předseda J. Vogel 
 
V roce 2013 byli členy komise J. Vogel, D. Stuchlík, K. Kříž, O. Nádvorník, L. Fajkoš a M. Honzík (za 
LK). V lektorském sboru pracovali K. Kříž, M. Honzík, P. Neumann, O. Nádvorník, J. Vogel, J. Kubalová, 
L. Tkáč, E. Ponikelský, M. Buřil, V. Dvořák, R. Keil aj. Schücková 
 
V průběhu roku probíhaly kurzy pro nové instruktory. Na kurz SCI (instruktor sportovního lezení) bylo 
přihlášeno cca 20 uchazečů, z nichž 18 absolvovalo kurz v celém rozsahu. Dále se přihlásilo celkem 10 
uchazečů o kvalifikaci RCI (instruktor skalního lezení) a 1 uchazeč o kvalifikaci HAL (instruktor 
horolezectví). V květnu proběhly přijímací zkoušky a úvodní kurz RCI. Výuka instruktorů pokračovala 
výukou první pomoci a závěrečným kurzem se zkouškami v Berchtesgadenu v Rakousku. Pro nízký 
zájem uchazečů nebyl uskutečněn kurz HAL.   
 
Proběhlo několik seminářů doškolení instruktorů (freeride a laviny, skalní záchrana, první pomoc), 
kterých se zúčastnilo cca 40 instruktorů. Výsledky doškolení byly jako každoročně pozitivní, protože 
znalosti získané před pěti lety si zájemci o prodloužení instruktorské kvalifikace osvojili tak dobře, že se 
nedopouštěli závažných chyb. 
 
V lednu 2013 proběhla ve Víru dvoudenní metodická akce pro širokou lezeckou veřejnost zaměřená na 
lezení v ledu. O akci byl velký zájem, zúčastnilo se jí přibližně 60 osob, z nichž většina měla o ledolezení 
jen základní znalosti. Cílem metodického víkendu, který vedli lektoři metodické komise, bylo poskytnout 
zájemců základní informace o lezení a bezpečnosti při pohybu na ledě. Na podzim proběhl v oblasti 
Srbsko, v lomu Alkazár, metodický seminář pro širokou lezeckou veřejnost - adidas metodický den ČHS, 
s cílem poskytnout zájemcům informace o lezení na skalách, zaměřené jak na samotné lezení, tak na 
jeho bezpečnost. Mezi účastníky semináře byli úplní začátečníci i zkušenější lezci, kteří si přišli doplnit 
či občerstvit znalosti jako je technika uzlů, bezpečné jištění, zakládání štandů apod. Seminář vedli lektoři 
metodické komise, akce se zúčastnilo cca 35 osob. Ohlasy účastníků na obě metodické akce byly velmi 
pozitivní, a proto komise pokračuje v jejich pořádání i v letošním roce; naplánovány jsou čtyři adidas 
metodické dny nebo víkendy, jeden již proběhl.  
 
V roce 2013 se sešla metodická komise celkem dvakrát. Všechny zápisy z jednání jsou uvedeny na 
webu ČHS. Schůze byly zaměřeny na projednávání organizačních záležitostí včetně převzetí evidence 
instruktorů sekretariátem v roce 2014. Údaje o platné kvalifikaci zůstávají beze změny, na členském 
průkazu ČHS. Plánovaná činnost metodické komise byla splněna.  

 


