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Název: Kurz vysokohorské turistiky 

 

 
 

Termín: 15.–20. 7. 2018 
 

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

Rozsah: 5 dní kurzovní výuky (40 hodin)  
 

Výstup: Po praktickém přezkoušení a teoretickém testu Osvědčení o absolvování  
 

Popis kurzu: Kurz seznamuje s formami letní vysokohorské turistiky (VHT). Cílem je osvojit 
si základy pohybu a jištění ve vysokých horách, na cestách označených jako 
„via ferrata“. Součástí výuky je zvládnutí práce s mapou, speciálním 
průvodcem, zdokonalení orientace a záchrany ve vysokých horách. 
Účastníci si vyzkouší pohyb jak na zajištěných cestách, tak ve volném terénu. 
Pro účast je nutná určitá fyzická kondice – některé túry překonávají větší 
distance a jsou s výrazným převýšením. 
 

S sebou: Oblečení jako na běžnou turistiku s přihlédnutím k horskému prostředí, kde se 
počasí rychle mění. Dále pak: přilbu, ferratový set, kombinovaný nebo 
celotělový úvazek, čelovku, vhodné jsou i slabé kožené rukavice, přímo 
ferratové či jachtařské (někdy nejsou jistící lana úplně v pořádku), dále pak 
prusíkovací smyčky a slaňovací osma 
 

Vybavení: V omezeném množství lze zapůjčit v kanceláři Mgr. Vomáčka, případně 
v prodejně C.A.P. sportu na roku FTVS, dále půjčovny Namche, HUDY sport, 
Rock Point 
 

Spaní: probíhá v kempech nebo trochu nadivoko, takže vezměte stan, karimatku 
a spacák 
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Vaření:  Ve vlastní režii a z vlastních zásob 
 

Doprava: Na místo určení osobními auty, dohodněte se po skupinkách 
 

Cena: Kurzovné cca 3 500 Kč (pro členy ČHS 10 % sleva) + pobytové náklady 
 

Plánované 
místo konání:  

Dolomity Rakousko / Itálie  
 

  
Přihlášení:  Odesláním vyplněné přihlášky (viz níže) nejpozději do 25. června 2018!  

Informace k platbě bude zaslána přihlášeným ihned po obdržení přihlášky.  
Po ukončení přihlášek bude probíhat komunikace pomocí emailu pro podání 
upřesňujících informací (místo a čas srazu).  
 

Kontakt a 
informace: 

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

Prosím odešlete mailem na pankova@ftvs.cuni.cz  nejpozději do 25. června 2018. 
Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte obratem na Vaši e-mailovou adresu. 

Závazně se přihlašuji na kurz: Vysokohorské turistiky 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  

RODNÉ ČÍSLO: 

MÍSTO NAROZENÍ: 

ADRESA: 

E-MAIL: 

TELEFON: 

ADRESA ORGANIZACE (PRACOVIŠTĚ): 

- při platbě na fakturu napište fakturační adresu 

IČO:     DIČ: 

 

ČLENSTVÍ V ČHS *:       ANO – oddíl…………………………                                                   

ZPŮSOB PLATBY *: 

• úhradou zaslané faktury = viz fakturační adresa 

• převodem na účet (soukromě) 

* = zaškrtněte prosím 

 

 

 

Datum:      Podpis: 

     (při úhradě fakturou razítko organizace/pracoviště) 
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