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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.  
 
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 dubnu byl pořádán metodický seminář pro širokou veřejnost na Škrovádě, kterého se zúčastnilo 
několik desítek zájemců z řad veřejnosti, i členů ČHS. 
Na podzim proběhl ve skalní oblasti Srbsko, lom Alkazar, metodický seminář na téma „Základní 
bezpečnostní pravidla při lezení“. 
 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 několika dalších akcích jako je třeba Mezinárodní 
filmový festival v Teplicích nad Metují, kde prezentovali základy bezpečnosti provozování lezeckých 
aktivit.  
 
Horoškoly garantované Českým horolezeckým svazem 
MK pokračovala v projektu garantovaných horoškol a v loňském roce proběhla certifikace prvních dvou. 
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 matriálech.   
 
Schůze MK 
V roce 2016 se sešla několikrát metodická komise v plném nebo užším složení a schůze byly zaměřeny 
na projednávání organizačních záležitostí. 

 


