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          Setkání instruktorů pracujících v horoškolách a zajišťujících 

vzdělávání nováčků a členů ČHS 

 

 
 

 

Název kurzu 

 

 

Seminář pro instruktory zaměřený na metodické postupy ve výuce 

nováčků a kladení důrazů na bezpečnost a jednoduchost při výuce  

 

 

Místo konání              

kurzu/doškolení 

 

 

Skalní oblast Rabštejn 

 

 Datum konání   kurzu 

 

16-18. listopadu 2018 – sraz na chatě do 16 hodin, dochvilnost je 

nezbytně nutná 

 

 

Cena kurzu 

 

Cena za kurz 500,- Kč 

 

Poplatek uhraďte na účet: 17 27 20 95 04/0600  Moneta Money Bank 

specifický symbol: rodné číslo instruktora 

variabilní symbol: 333 

 

Lektoři 

 

 

Jiří Vogel (vogel@vpro.cz , tel. 603 243 274) + další lektoři 

 

 

Program:  

 

1.den 

 

 

 

 

 Setkání a zahájení kurzu 16. listopadu 2018 v 16 hodin u chaty 

Základní nácviky a diskuse nad problémy ve výuce 

 

Od 20 hodin diskuse na téma vzdělávání instruktorů, potřeby 

instruktorů, připomínky. Prosíme všechny instruktory, aby si připravili 

dotazy na tyto a ostatní podobná témata.  

 

2.den  První praktický den – pohyb v terénu cca od 9 do 18 hodin 

 
Od 20 hodin pokračování v diskusi z předchozího dne. 

   

3.den  Druhý praktický den – pohyb v terénu cca od 9 do 16 hodin, 

ukončení semináře 
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Další důležité informace: 

 

 

 

Výzbroj a výstroj: 

   
- Prsní a sedací úvaz + plochá smyčka na svázání o nosnosti 15 KN a délky minimálně 150 cm  

- Do dvojice jednoduché lano vhodné na nácviky 

- Karabiny s pojistkou zámku – cca 4 ks 

- Jistítko 

- Materiál na postupové jištění (expresky, smyčky, vklíněnce, friendy a podobně) 

- Materiál na záchranné techniky – 2x karabina H, 5x karabina s pojistkou zámku, prusik. smyčka Ø 

6mmm – 2x1,5 m, 1x3m, 1x5m, 2x plochá smyčka 120 cm  

- Dobré oblečení 

- Pevná obuv, lezečky na lezení 

- Helma 

- Lékárnička 

- Psací potřeby na poznámky 

 

Ubytování a strava: 

 
Pokud máte zájem o ubytování na chatě, prosím zašlete tuto informaci na 

instruktori@horosvaz.cz nebo možnost spát ve vlastním stanu na louce. Nyní máme 

předobjednaných cca 20 míst na chatě. 

 

Platba ubytování:   
 

Uchazeč hradí na místě přímo na chatě 

 

Stravování:   
Vlastní nebo možnost dohodnout na chatě. Pokud bude dobré počasí, budeme celý den 

pracovat venku. Vhodná je malá svačina. 

 

 

Jiné:  

http://www.rabstejn.cz/ 
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