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PROPOZICE KE KURZU/DOŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ ČHS 2021 

 

Na základě standartu ČHS a povinnosti doškolení instruktorů je možnost přihlásit se na doškolení 
instruktorů kdykoliv během platnosti kvalifikace instruktora a tři roky po ukončení této platnosti. 
 
PROGRAM : 
 
Pátek - Setkání a zahájení kurzu – 16:00 hod. 
Základní nácviky a diskuze nad problémy ve výuce. 
Od 20:00 hod. diskuze na téma vzdělávání instruktorů. 
 
Sobota - První praktický den – pohyb v terénu cca od 9:00 hod. – 18:00 hod. 
 
Neděle - Druhý praktický den – pohyb v terénu cca od 9:00 hod. – 17:00 hod. 
Ukončení doškolení. 
 
Doškolení je zakončeno praktickou zkouškou z tématiky doškolení. Zkouška se bude skládat z vysvětlení 
a praktického předvedení jednoho z témat. (metodický výstup) 
 
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE : 
 
Podmínky přijetí na doškolení : 

1. vyplněná přihláška včetně všech náležitostí (lékařské potvrzení, foto na průkaz, poplatek) 
2. platná licence instruktora SCI a vyšší 
3. schopnost vylézt sportovně zajištěnou cestu ve skalách obtížnosti 5 UIAA stylem RP 

 
 

Název kurzu 

 
Standarty výuky a výcviku pro lezení na skalách pro 
instruktory ČHS  - doškolení 
 

Místo konání kurzu RABŠTEJN, Severní Morava 

Datum konání kurzu 22.10-24.10.2021, sraz 22.10. v 16:00 na chatě 

Cena 1.110,- Kč 

Lektor Michael Hron, miguel@m-guide.cz  tel. + 420 739 344507 

mailto:miguel@m-guide.cz
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Podmínky splnění doškolení : 
1. splnění vstupních požadavků 
2. účast na celém bloku vzdělávání doškolení 
3. splněná praktická zkouška na konci doškolení 

 
Ubytování a strava : 
nocleh a stravu si zajistí každý samostatně, je možné spát ve vlastním stanu za 
poplatek na chatě. Jídlo dle vlastního výběru na místě nebo z vlastních zdrojů. 
 
Jiné : (doprava, kontakt na ubytování atd) 
Dopravu si hradí každý sám. Parkování u chaty je možné pouze po dohodě s chatařem, autem je možné 
dojet do Bedřichova k zákazu vjezdu, pak 2km pěšky k chatě. Bližší informace ohledně vjezdu, parkování 
a ubytování www.rabstejn.cz 
 
Lezecká oblast Rabštejn, Severní Morava  https://www.horosvaz.cz/skaly-sektor-191/ 
 
UKONČENÍ KURZU v neděli v cca 17:00 
Přesný harmonogram doškolení i s tématy výuky bude zaslán přijatým uchazečům 14 dní před začátkem 
kurzu. 
 
Doporučená literatura: ▪ Metodické materiály na www.horosvaz.cz ▪ metodické karty Čitelně vyplněnou 
přihlášku zašlete na adresu vzdelavani@horosvaz.cz 
 
 

Povinná Doporučená 

• jednoduché lano 50m stačí do dvojice, 

• sedák, lezečky, magnézium, 

• 5 expresek, 

• 3karabiny s pojistkou zámku, 

• 2xHMS, 

• prusík smyčka 6mmx1,5m, 

• jistící pomůcka typu kyblík  
(ATC,Reverso,Guide apod.) 
Lékárnička, poznámkový blok, tužka 
Vhodné oblečení. Budeme stále venku 
Lezecká přilba 
 

• prsní úvaz, popruh na svázání 150cm 

• jistící poloautomat (gri-gri, click-up, smart, 
nebo jiné) 

 

 
PROTIKOVIDOVÁ OPATŘENÍ:  
Platí aktuální nařízení vlády. Pro jednoduchou orientaci pro náš kurz platí:  
1) zákaz vstupu osobám s klinickými příznaky  
2) platný covid pas (tj. očkování ukončené min. před 14 dny od zahájení kurzu, prodělaný covid v ochranné 
lhůtě nebo platný test)  
3) organizátor nebude poskytovat samotesty  
 

http://www.rabstejn.cz/
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