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Název: Kurz moderních forem lyžování – freeride  
 

 
 
Termín: 12.–21. 1. 2018 (přihlášení do 30. 10. 2017) 

 
Místo: Alpe d´Huez (FRA) 

 
Zájemci: Určeno pro pokročilé lyžaře (minimální požadavek u studentů FTVS je 

absolvování kurzu PSPP 284 nebo jiné doložení lyžařské úrovně); 
Zájemci kontaktujte pí. Pánkovou (pankova@ftvs.cuni.cz)   
 

Rozsah: 9 dní kurzovní výuky  
 

Výstup: Osvědčení o absolvování  
 

Popis kurzu 
(program): 

Účastníci jsou v teoretické i praktické části seznámeni s technikou jízdy 
mimo upravené tratě, lavinovou problematikou, záchranou v lavinovém 
poli, orientací v horách, bezpečností a chováním na sjezdových tratích 
i mimo upravené tratě. 
 

Předběžná 
cena: 

12 000 Kč  
- Cena zahrnuje: ubytování v apartmánech, dopravu, 6denní skipass, 

realizační a vysokohorský poplatek 

- Cena nezahrnuje: stravu 

 

http://www.alpedhuez.net/
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Vybavení:  Sjezdové vybavení: lyže doporučujeme s šířkou středu lyže cca 9–10 cm, 
s délkou přibližně na výšku postavy. Velké talířky na sjezdových holích 
do prachového sněhu. Lavinový set (lavinový vyhledávač, sonda, lopata) 
– je možné zapůjčit na katedře SP. Batoh cca 30l, který umožňuje 
připnutí lyží. 
 

Kontakt a 
informace: 

jindra@ftvs.cuni.cz, pankova@ftvs.cuni.cz 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA = NÁVRATKA 

NEJPOZDĚJI DO 30. 10. 2017 
 

Prosím odešlete mailem na pankova@ftvs.cuni.cz. 

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte obratem na Vaši e-mailovou adresu. 

 

Závazně se přihlašuji na Kurz moderních forem lyžování v termínu 12.–21. 1. 2018: 
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  

RODNÉ ČÍSLO: 

MÍSTO NAROZENÍ: 

E-MAIL: 

TELEFON: 

NÁZEV ORGANIZACE (PRACOVIŠTĚ): 

ADRESA ORGANIZACE (PRACOVIŠTĚ): 

- při platbě na fakturu napište fakturační adresu 

IČO:     DIČ: 

 

ZPŮSOB PLATBY (prosím zaškrtněte): 

 úhradou zaslané faktury = viz fakturační adresa 

 zašlu na účet – POŽADUJI * /  NEPOŽADUJI *  daňový doklad 

 zaplatím v hotovosti na sekretariátu katedry Sportů v přírodě 

* = zaškrtněte prosím 

 

 
 
 
Datum: ………………………….     Podpis: …………………………………. 

     (při úhradě fakturou razítko organizace/pracoviště) 
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