
Přítomni: Jarmila Schücková, Michal Hron, Karel Kříž, Martin Honzík, Marek Beláň, Lukáš Tkáč, Vojta 

Dvořák, Michal Buřil, Jiří Vogel 

Omluveni: Radan Keil 

Zápis ze schůze MK 

1. Blokové schéma výuky – schválen přechod na blokový postup výuky od roku 2019. Současně 

se sloučí akreditovaný kurz s SCI (obsahově stejný). První blok kurzu SCI a akreditovaný bude 

probíhat společně. Požadavky na uchazeče na kurzy zůstávají dle stávajících pravidel beze 

změn (seznam výstupů, požadavek na věk atd.) 

Část SCI   = 10 dnů 

• Přijímací zkoušky – vylezení cesty obtížnosti 5 UIAA na stěně - první část stěna – 

pátek až neděle 

• Část první pomoc - čtvrtek až neděle 

• Část skály, zakončené zkouškami – pátek až neděle 

Část RCI = 10 dnů 

• Přijímací zkoušky – vylezení cesty obtížnosti 5 UIAA včetně dojištění – ½ dne až jeden 

den 

• 1 den lanové techniky, 2 dny záchrany 

• 6 dnů na horách včetně závěrečných zkoušek 

Část HAL = 17 dnů 

• Přijímací zkoušky – lyže, ledy – jeden den 

• Ledovec – 6 dnů 

• Laviny, lyže 6 dnů 

• Mixy, ledy 4 dny 

• Závěrečné zkoušky se budou provádět u všech bloků 

 

 

2. Doporučení pro provádění lezecké činnosti – diskuse nad významem tohoto dokumentu a 

nutnosti jej zpracovat, případně v jakém rozsahu. 

Dokument podává základní informace o dodržování obecných pravidel, které vedou při jejich 

dodržování ke zvýšení bezpečnosti. Obdoba materiálu BESIP nebo 10 pravidel FIS v lyžování. 

Názorová shoda, že MK by měla připravit materiál v podobě BESIP pro silniční provoz nebo 10 

pravidel FIS v lyžování. 

3. Změny na kurzu RCI 2018 byly pozitivní, písemná informace před zahájením kurzu vedla 

k osobní přípravě uchazečů.   

4. Projednány bannery, zápisy a fotografie na akcích komise 

5. Informace Jiří Vogel o novém gestoru ze strany VV 

6. Nákup materiálu – 2 vyhledávače – MAMUT, PIEPS, aktivní sonda 

7. M. Beláň připravuje MK akci na Hrubou Skálu, Martin Honzík na Teplice n. M. 

 

 



8. SCI 2019 

Tkáč – stěna 22-24.3.2019, skály 26-28.4.2019, Martin upřesní 

Kříž – stěna 17-19.5.2019, Martin ??? 24-26.5.2019, skály 7-9.6.2019  

9. RCI 2019 

Červen 2019 

Srpen 2019 – 19-25.8.2019 Berchtesgaden 

10.  Michal Hron pošle osnovu pro karty a bude zaslána na připomínkování – odpovědnost za 

zapracování připomínek – Jiří Vogel 

11. Jarka Schücková zpracuje návrh názvosloví, které se bude používat v Metodických kartách 

12. Jiří Vogel pošle Vojtovi D. seznam zpracovaných karet, texty a vše co má k dispozici 

13. Vojta D. připraví Goggle disk na připomínkování a zpracuje návrh grafiky karty 

14. Jiří Vogel odpovídá za koordinaci, zvolené termíny při zadávání karet a jejich plnění  

15. Zpracování textové části karty odpovídá rozsahu cca 8 hodin, odměna za vypracování karty 

bude na stejné úrovni jako lektorovaný den. Grafická část také. Odměna může být vyplacena 

v okamžiku, kdy je karta schválena 

16.  V roce 2019 je připravena podpora ze strany MK pro horoškoly. Každá horoškola si může 

zažádat o pomoc při vedení výuky nováčů. Postup – horoškola si zažádá o podporu, dohodne 

se termín a lektor hrazený z rozpočtu ČHS se zúčastní výukového dne. Lektor se nepodílí na 

výuce, ale jeho úkol je na závěr dne zhodnotit a být nápomocný, jak výuku vylepšit atd. 

17. Jiří Vogel zašle tabulky se seznamem kurzů a lektoři upřesní termíny a zašlou informaci, jaké 

případné kurzy by vedli. Obecně se vychází ze scénáře roku 2018. 

 

 

Zapsal Jiří Vogel 


