
Metodická komise – zpráva na VH ČHS 2016 

předseda Jiří Vogel 

Složení MK: Jiří Vogel, Karel Kříž, Martin Honzík, Ondřej Nádvorník, Jana Kubalová, Emil Ponikelský, 

Radan Keil, Jarmila Sücková, Lukáš Tkáč 

Kurzy pro nové instruktory: Tak jako v uplynulých letech proběhlo plánované školení nových 

instruktorů skalního lezení RCI, které se skládalo celkem z 3 kurzů, úvodní kurz, kurz první pomoci a 

závěrečný kurz, na které všichni účastníci splnili závěrečné zkoušky a stali se novými instruktory. 

V únoru proběhl plánovaný závěrečný kurz HAL, na které všichni účastníci složili úspěšně závěrečné 

zkoušky.  

Doškolení instruktorů: Proběhlo několik seminářů doškolení instruktorů na různá témata Freeride a 

laviny, skalní záchrana, první pomoc, kterého se zúčastnili stávající instruktoři a prodloužili si platnost 

své kvalifikace. V současné době je platnost kvalifikace stanovena na dobu 5 let s ochrannou lhůtou 3 

roky. 

Semináře pro širokou veřejnost: Účelem seminářů je rozšířit mezi členy Českého horolezeckého 

svazu i širokou neorganizovanou veřejnost základní bezpečnostní návyky a osvětu při vykonávání 

horolezecké činnosti ve skalách. V lednu loňského roku proběhl seminář lezení v ledu. Akce se 

zúčastnilo, tak jako každoročně, velké množství zájemců. Cílem bylo přiblížit zájemců základní 

informace o pohybu, jištění a bezpečnosti. Seminář vedli instruktoři a lektoři MK, převaha účastníků 

byly osoby se základními znalostmi. V květnu byl pořádán metodický seminář pro širokou veřejnost na 

severní Moravě, ve skalní oblasti Rabštejn. Na podzim proběhl ve skalní oblasti Srbsko, lom 

Alkazar, metodický seminář otevřený pro širokou veřejnost. Semináře vedli lektoři a instruktoři 

ČHS. Mezi přítomnými byli jak úplní začátečníci, tak již zkušenější lezci, kteří si přišli doplnit či 

občerstvit znalosti, jako je technika uzlů, bezpečné jištění, zakládání štandů, bezpečný pohyb po skále 

a další, a uvést je do praxe. 

Propagace na společenských akcích: Zástupci MK z řad lektorů a instruktorů se účastnili na Lipno 

sport Festu a Mezinárodním filmovém festivalu v Teplicích nad Metují, kde prezentovali základy 

bezpečnosti provozování lezeckých aktivit pro širokou veřejnost.  

Horoškoly garantované Českým horolezeckým svazem: MK připravovala pro horoškoly projekt 

dlouhodobé vzájemné spolupráce. Cílem projektu Garantovaných horoškol ČHS je nabídnout 

zájemcům z řad členů ČHS možnost vzdělávat se v kvalitních horoškolách, jejichž výuka odpovídá 

standardům ČHS, tyto horoškoly doporučovat a jejich činnost propagovat na stránkách WWW a 

ostatních materiálech. V průběhu roku 2015 se uskutečnila dvě setkání, na kterých zazněly jak 

kritické, tak pochvalné informace k projektu a v současném okamžiku je projekt spuštěn. Přihlásili se 

prozatím tři uchazeči, se kterými byl zahájen proces získání garantované horoškoly. 

Schůze MK: V roce 2015 se sešla několikrát metodická komise v plném nebo užším složení a schůze 

byly zaměřeny na projednávání organizačních záležitostí. 

 

Metodická komise – oblast bezpečnosti 

Vladimír Těšitel 

Účast na metodickém dnu Rabštějn 30. Května 2015 v Jeseníkách: Účastníkům byl předveden postup 

osazování pevných jisticích bodů včetně následných pevnostních zkoušek.  



Školení osazování pískovcových jistících bodů pro správce skal a prvovýstupce proběhlo ve dvou 

turnusech a to 18. července v Jetřichovicích a 21. listopadu ve Mšeně společně s vrcholovou komisí 

ČHS. 

Jan Holec je členem Bezpečnostní komise UIAA. Zúčastnil se zasedání této komise v Chamonix 2. až 

6. července 2015. Na zasedání se probírala následující témata: Sněžné kotvy, minimální únosnost 

požadovaná na aktivních jistících prostředcích, lavinové sondy a lopaty, testy karabin na příčný lom, 

koroze jistících bodů, slack (hight) line, bezpečnostní „odsedky“, testovaní „bouldermatek“, lavinové air 

bag batohy. 

Plán činnosti 2016: Provedeme zátěžovou zkoušku pískovcových borháků, které jsou osazeny jako 

dlouhodobá zkouška s použitím a) polyesterové a b) vinylesterové chemické malty. Nyní jsou tyto 

prvky osazeny 3 roky. 

Předpokládáme účast na plánovaných metodických dnech a na periodickém školení správců skal. Je 

plánovaná účast Jana Holce na zasedání BK UIAA, které bude v r. 2016 v Bolzanu.  

 


