
 
Český horolezecký svaz 

Donská 275/9, 101 00 Praha 10 
Tel.: +420 273 136 385, e-mail: info@horosvaz.cz 
www.horosvaz.cz 

 

 

          PROPOZICE KE KURZU INSTRUKTORŮ ČHS 2019 

 

 

Název kurzu/doškolení Přijímací zkoušky a zahájení kurzu RCI 

 

Místo konání             
kurzu/doškolení 

Vysočina, Milovy,  Penzion Poslední míle 

Datum konání   
kurzu/doškolení 

20–23. června 2019, zahájení kurzu ve čtvrtek v 10 hodin, 

Cena kurzu  

Lektor 

 

Jiří Vogel, telefon 603243274, jiri.vogel@horosvaz.cz 

 

Program:  

1. Den 

 Zahájení kurzu, docházka, úvodní informace, bezpečnostní opatření 

 Kontrola materiálu 

 Zahájení přijímacích zkoušek – Drátník: 

Lezení vstupních cest pro RCI – hodnocení 

Uzly – hodnocení 

 Navazování, partnercheck, práce s lanem a materiálem 

 Společná večeře 

 ČHS, MK, systém vzdělávání atd 

 

2. Den 

 Jištění a blokace HMS – opakování 

 Jistící stanoviště 

 Dočasné jistící prostředky 

 Poloviční lana a dvojčata 

 Slanění s přesednutím 

 Spouštění přes HMS na svázaných lanech 

 Spouštění přes dvojitý HMS 
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3. Den 

 Záchrany směrem nahoru 

 Prusíkování 

 Samoobslužná kladka 

 Dopomoc spolulezci – Express Flachenzug 

 Jednoduchá kladka – Seillflaschenzug 

 Dvojitá kladka – Flaschenzug 

 Protiváha - Strauss 

 

4. Den 

 HOI 

 Slanění ve společném závěsu 

 Vyhodnocení a ukončení kurzu 

 
Další důležité informace, které jste splnili již při předložení přihlášky na kurz RCI: 

 Instruktor SCI 

 Žadatelé musí být starší 21 let 

 Schopnost bezpečného pohybu ve skalním terénu obtížnosti 5. stupně UIAA 

 Zvládat bezpečný pohyb jednotlivců a skupin ve skalním terénu 

 Obecné základy první pomoci 

 Morální, fyzické a psychické předpoklady žadatele. 

 Schopnosti učit a předávat praktické a teoretické znalosti a dovednosti. 
 
Ubytování a strava: 

Nocleh je zajištěn v chatkách, cena cca 300 kč /osobu / noc (podle počtu osob).   
 www.posledni-mile.goneo.cz 

 

Platba ubytování:   

Uchazeči, kteří úspěšně splní přijímací zkoušky, zaplatí za ubytování přímo na místě. Každý si 
hradí ubytování individuálně správci chaty.  

 

Stravování:  

Možnost polopenze za cca 200 kč /den. Samozřejmě, kdo má zájem, tak si může zajít na jídlo do 
okolních hospod. Nezapomeňte na svačinu, celý den budeme v terénu. 

 

Informaci, kdo z Vás využije ubytování a stravování zašlete společně s potvrzením, že 
dorazíte na kurz. 
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Jiné: (doprava, kontakt na ubytování atd.) 

Vysočina, Milovy, Penzion Poslední míle, viz mapka, skalní oblast Drátník. 

GPS: 49°40'06.9"N, 16°05'14.0"E 

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-
body&x=16.0380151&y=49.6389724&z=12&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9k7GWxVc9.&ud=Milovy%2C
%20Sn%C4%9B%C5%BEn%C3%A9%2C%20okres%20%C5%BD%C4%8F%C3%A1r%20nad%20S%C3%A1za
vou 
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Výstroj a výzbroj: 

 

                       Povinná                     Doporučená 

 

přilba; 

sedací a prsní úvazek; 

smyčka plochá PA (polyamid) volná na provázání 
úvazků, délky min160 cm, pevnost min.15kN; 

jistící pomůcka pro 2 lana, doporučeno Black 
Diamond ATC-Guide nebo Petzl Reverzo; 

5 ks karabin s pojistkou zámku, z toho minimálně 
1 typ H (pro HMS);  

2 ks komplet expresky s karabinami; 

3 ks smyčka plochá šitá, délky 120 cm; 

4 ks repšnůry o průměru 6 mm, délky 5 m, 3 m, 2 
x 1,5 m; 

lezeckou obuv (HAL také pohorky); 

batoh; 

oblečení do nepříznivého počasí (gore-tex, …); 

lékárnička odpovídající požadavkům lékařské 
komise ČHS; 

poznámkový blok a pero;  

průkaz ČHS. 

 

Povinný materiál na dvojici: 

jednoduché lano alespoň 40 m; 

2ks ½ lano 50/60 m; 

friendy, vklíněnce (případně trikamy, abalaky 
atd.); 

6 ks komplet expresky s karabinami; 

volné karabiny a smyčky (vhodné 60 cm šité, stačí 
vše po 3 ks). 

 

 

lano délky 20-30 m (starší) na ukotvení stanovišť a 
nácvik záchranných technik – 1 ks na dvojici; 

čelovka; 

další horolezecký materiál dle vlastního uvážení,  

pojištění. 

 

Doporučujeme používat vhodný materiál. 

Poškozený materiál není možné na kurzu 
používat. 

Veškerý materiál bude před zahájením kurzu 
zkontrolován. 
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Vážení zájemci o instruktorské kurzy, 

Jménem Metodické komise bych Vás chtěl informovat předem o průběhu přijímacích zkoušek a 
kritériích kladených na uchazeče instruktorských kurzů. 

Jako nepodkročitelné minimum byly stanoveny následující znalosti a dovednosti, které budou 
přezkoušeny u přijímacích zkoušek. V případě, že některé znalosti nebo dovednosti nebudou odpovídat 
níže uvedeným požadavkům, bude uchazeč ze zahájení kurzu vyřazen a jeho přezkoušení bude možné 
nejdříve v následujícím běhu (v současném okamžiku je to v následujícím roce). 

Nepodkročitelné minimum: 

 Osmičkový uzel 

 Lodní uzel 

 Poloviční lodní uzel 

 Vůdcovský uzel 

 Prusikův uzel na kulaté smyčce 

 Prusikův uzel na ploché smyčce 

 Vylezení cesty  obtížnosti 5 UIAA, fixní jištění – pro instruktory RCI 

U uzlů se hodnotí, zda uchazeč umí uzel udělat, u výstupů se hodnotí provedení a zajištění 
výstupu. Výstup musí být proveden bezpečně. Zajištění musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k 
dlouhému pádu nebo pádu na zem. 

Jménem Metodické komise děkuji uchazečům, že se na přijímací zkoušky připraví odpovídajícím 
způsobem. 

 

Předseda MK Jiří Vogel 
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