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          PROPOZICE KE KURZU INSTRUKTORŮ ČHS 2020 
 

 

Název kurzu 

 

 

Instruktor sportovního lezení - SCI 2                                                             

1.blok, přijímací zkoušky, zahájení, METODIKA 

 

 

Místo konání kurzu 

 

PRAHA, Lezecká stěna Ruzyně 

 

 

Datum konání kurzu 

 

4.-6.9.2020 

 

 

Lektor 

 

Jarmila Schücková, 605 220 447, schjarmila@seznam.cz  

 

 

 

ZAHÁJENÍ : 

- Pátek 4.září v 15:00  
Lezecká stěna Praha Ruzyně, viz:  https://www.stena-ruzyne.com/ 

 

 

Přijímací zkoušky, podmínky k přijetí do kurzu SCI  
• Bezpečné vylezení cesty 5 UIAA na umělé stěně  

• Znalost základních uzlů- osmičkový, vůdcovský, HMS  

 

PROGRAM : 
• navazování, partnercheck, lezení a jištění TR  
• technika lezení - stupy, chyty, celkový pohyb těla, různé profily, lezecká cvičení  

• vedení výstupu na stěně  

• nácvik chytání pádů  

• spouštění, rušení vratného bodu  

• jištění pomocí různých pomůcek  

• slaňování  

• jištění na štandu  

 

 

VÝSTROJ A VÝZBROJ 

povinná 

- jednoduché lano 50m stačí do dvojice 

- sedák, lezačky, 5 expresek 

- 3karabiny s pojistkou zámku, 2xHMS 

- prusík smyčka 6mmx1,5m, jistící pomůcka 

- typu kyblík (ATC,Reverso,Guide apod.) 

- lékárnička, poznámkový blok, tužka  

- sportovní oblečení na stěnu 
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nepovinná 

- prsní úvaz, jistící poloautomat (gri-gri, click-up, smart, nebo jiné) lezecká přilba, magnezium 

 

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVA:  
Nezajišťujeme, v Praze a okolí je velké množství ubytovacích kapacit.  

Přímo u stěny Ruzyně je možnost si dojednat ubytování ve sporthotelu-ubytovně viz: 

https://www.tjruzyne.cz/ubytovani nebo v kempu Džbán vzdáleném cca 5 km viz: 

https://www.campdzban.eu/ 
 

 

DALŠÍ INFORMACE:  
Náklady: Vstupy na stěnu 

První metodický blok kurzu SCI se koná na umělé stěně a je zaměřený na zvládnutí jistících a lezeckých 

technik nutných pro výuku začátečníků.  

Druhý metodický blok se koná na sportovních skalách a je zaměřen na techniky jištění ve skalách, a 

především na metodiku.  

To znamená jak lezení na skalách a stěnách vyučovat.  

 

 

Garant kurzu:  

Jarmila Schücková, 605 220 447 
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