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          PROPOZICE NA DOŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ ČHS 2019 

 
 

 

Název doškolení 

 

 

Skialpinismus – lavinová problematika 

 

 

Místo konání              

kurzu/doškolení 

 

Slovensko, Vysoké Tatry 

 

 

Datum konání   

kurzu/doškolení 

 

21–24. února 2019, zahájení kurzu ve 12 hodin 

 

 

Cena kurzu 

 

800,- Kč 

 

Lektor 

 

Jiří Vogel, jiri.vogel@vpro.cz, 603243274 

 

Program kurzu: 

Čtvrtek  

12.00 - zahájení kurzu, dochvilnost nezbytně nutná, 

společný výstup na chatu 

 

15.00 – Seznámení se s lyžařskou úrovní jednotlivých instruktorů 

18:00 – Večeře 

20:00 – Zásady bezpečného pohybu na horách, prevence před vstupem do 

lavinového terénu, pohyb na sněhu, pohyb v lavinovém terénu, plánování 

túry, lavinové vyhledávače. 

Pátek  

8.00 - 1. praktický blok – ve skupině s instruktorem v terénu na lyžích – vedení túry, 

kontrola vyhledávačů, vyhodnocení lavinové situace v terénu, klouzavý blok, 

stabilita sněhu, volba trasy v lavinovém terénu, rozestupy. Hledání 

zasypaných. 

18.00 - Večeře 

20.00 – Revize zásad z praktického bloku. 

Sobota  

8.00 - 2. praktický blok – ve skupině s instruktorem v terénu na lyžích – vedení túry, 

kontrola vyhledávačů, vyhodnocení lavinové situace v terénu, klouzavý blok, 

stabilita sněhu, volba trasy v lavinovém terénu, rozestupy. Hledání 

zasypaných.. 

18.00 - Večeře 

20.00 – Revize dne z praktického bloku. 

Neděle  

8.00 – 3. praktický blok – ve skupině s instruktorem v terénu na lyžích – kontrola a 

ověření znalostí. 

15.00 – Ukončení 

 

Další důležité informace: 

 Podmínky: Vyplněná přihláška včetně všech příloh – ke stažení na stránkách svazu. 
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Ubytování: Nocleh je zajištěn na chatě, spacák není třeba, v ceně je polopenze (snídaně 

a večeře), vlastní strava pouze přes den. 

Cena kurzu: Dopravu si hradí každý sám, ubytování a polopenze – ve výši cca 25 € - 30 

€ za den (je nutná průkazka ČHS na slevu), 

  

Výstroj a výzbroj: 

Skialpinistické boty, lyže, pásy, vázání, 

hůlky 

                        

                     

 

Batoh cca 40 litrů 

 

 

Lavinový vyhledávač, sonda, lopata Pokud by někdo chtěl, může se zapůjčit ze 

svazu. Prosím pošlete mi informaci co 

nejdříve. 

 

Prusiky 6 mm – 5 m, 3 m, 2x1,5 m, 2x 

plochá smyčka 120 cm, 1 x HMS a svoje 

jistítko, 6 x Zámková karabina, 3 x 

ledovcový šroub, 3xkarabina HMS, několik 

smyček, expresek na jištění (celkem na cca 6 

jistících bodů), 

½ lano 30-50 m, sedací a prsní úvaz, 

1xlezecká zbraň do dvojice, mačky 

 

Materiál je orientační, vemte si vše sebou, 

abychom mohli udělat krátký výstup na ledě 

(do 10 metrů), štand pro záchranu, případně 

aby dvojka dokázala lézt ve velmi snadném 

terénu v zimních horách. 

 

Sklonoměr, karta STOP or GO, GPS a 

podobně 

 

 

Žďárák, čelovka a další odpovídající výstroj 

pro pohyb v zimním terénu 

 

 

Dobré zimní oblečení 

 

 

Průkaz instruktora ČHS 

 

 

Poznámkový blok, tužka na psaní 

 

 

Lékárnička!!!!!! Odpovídající požadavkům lékařské komise 

ČHS 

 

  

Nezapomenout na pojištění !!!!! 

 

 

 

Přihlášky posílejte na kristyna.smidova@horosvaz.cz 
 

Jiří Vogel, jiri.vogel@vpro.cz, 603243274 

mailto:info@horosvaz.cz

