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Název: Instruktor lezení v přírodních terénech (kvalifikace / prodl. kvalif.) 

 

 
 

Termín: 25.–29. 4. 2018 (závazné přihlášení do 17. 4. 2018) 
 

Zájemci: Vhodné pro odbornou veřejnost 
Zájemci kontaktujte pí. Pánkovou (pankova@ftvs.cuni.cz)   
 

Rozsah: Kvalifikace: 5 dní kurzovní výuky (dotace 50 hodin) 
Prodloužení kvalifikace: 3 dny kurzovní výuky (dotace 24 hodin) 
 

Výstup: Instruktor lezení v přírodních terénech (podmíněno splněním všech požadavků 
kurzu) 
Instruktor lezení v přírodních terénech je oprávněn vedením kurzů lezení ve sportovních 
i tradičních oblastech (nevztahuje se na lezení v horách, na ledu nebo v mixových terénech); 
např. školních kurzů aktivit v přírodě s prvky lezení, zabezpečením slanění v dobrodružných 
programech, seznámením začátečníků slezením na skalách…   
 

Popis kurzu: Obsahem kurzu je lezení v přírodních terénech – na skalách. Cílem kurzu je osvojení 
si základů jištění a lezení na skalách s důrazem na odlišnost techniky lezení i jištění 
na pískovcových a nepískovcových (buližník, žula, vápno) terénech. Součástí výuky 
je ochrana přírody, práce s mapou a horolezeckým průvodcem, improvizovaná 
záchrana. 
 

Požadavky 
na 
zakončení 
kurzu: 

1) Vybudování jistícího stanoviště na fixních i nefixních bodech postupového 

jištění  

2) Jištění prvolezce a druholezce na stanovišti s jednoduchými i dvojitými 

lany (techniky přímého i nepřímého jištění).  

3) Vylezení skalní cesty o obtížnosti cca 4 UIAA po vlastním založeném jištění  

4) Slanění jednodélkové i vícedélkové cesty. Vyproštění zraněného ze slanění  
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Cena: 4 200 Kč (pro členy ČHS 10 % sleva) 
- cena zahrnuje: lektorné, zapůjčení materiálu a vybavení na lezení, 

poplatek za licenci.  

- cena nezahrnuje ubytování a stravné. Ubytování zajišťujeme v Perštějně – 

U tenisových kurtů 

- úhrada: v hotovosti při zahájení kurzu oproti příjmovému dokladu. Potřebujete-li 

platbu provést bezhotovostním převodem či na fakturu v  hotovosti, připojte k 

přihlášce objednávku se všemi potřebnými fakturačními údaji 

Přihlášky: Zájemci zašlete vyplněnou přihlášku (formulář je součástí dokumentu) nejpozději do 
17. 4. 2017 e-mailem na adresu: svomacko@ftvs.cuni.cz a v kopii 
pankova@ftvs.cuni.cz   
 

Plánované  
místo 
konání:  

Pernštejn – Tisá  
Sraz všech účastníků je: ve středu 25. dubna 2018 ve 13:00 na parkovišti před 
silničním mostem přes řeku Ohře (bod A na mapě) 
 

 
 
Povinné 
vybavení: 

 
sedací úvazek, jistící pomůcka, 2*karabina s pojistkou, prusíkovací smyčka 5–7  mm 
v délce 120–140 cm, lezečky, sešité ploché smyčky 80 cm, 120 cm, přílba, (možnost 
zapůjčení vybavení ve škole – nutno uvést do přihlášky), oblečení do každého 
počasí.  

 
Lekoři: Mgr. Slávek Vomáčko, Ph.D. – odb. asistent Katedry sportů v přírodě UK FTVS  

Mgr. Jiří Baláš, Ph.D. – odb. pracovník na Katedře sportů v přírodě a v Laboratoři 
sportovní motoriky UK FTVS 
 

 
Kontakt 
a informace: 

 
svomacko@ftvs.cuni.cz, pankova@ftvs.cuni.cz 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA = NÁVRATKA 
nejpozději do 17. 4. 2018 

 
Prosím odešlete mailem na pankova@ftvs.cuni.cz   
Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte obratem na Vaši e-mailovou adresu. 

 

Závazně se přihlašuji na kurz Instruktor lezení v přírodních terénech v termínu 25.–29. 4. 2018 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ, titul:  

RODNÉ ČÍSLO: 

MÍSTO NAROZENÍ: 

KORESPONDENČNÍ ADRESA: 

E-MAIL: 

TELEFON: 

ADRESA ORGANIZACE (PRACOVIŠTĚ): 

- při platbě na fakturu napište fakturační adresu 

IČO:     DIČ: 

ČLENSTVÍ V ČHS*:      ANO = oddíl: ………………………………  NE 

ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ*: ANO   NE 

ZPŮSOB PLATBY*: 

 úhradou zaslané faktury = viz fakturační adresa, IČ, DIČ* 

 převodem na účet (daňový doklad)* 

 převodem na účet (faktura)*  

 hotově při zahájení kurzu* 

 

* = zaškrtněte prosím 

 

 

 

Datum:      Podpis: 

     (při úhradě fakturou razítko organizace/pracoviště) 
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