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          PROPOZICE KE KURZU INSTRUKTORŮ ČHS 2021 
 
 

 
Název kurzu 
 

 
INSTRUKTOR lezení na umělé stěně – CWI 4 
I.BLOK – METODIKA STĚNA 
 

 
Místo konání kurzu 

 
Praha, Lezecká stěna Ruzyně 
 

 
Datum konání kurzu 

 

10.-12.12.  Sraz je v 10:00 hod. na horolezecké stěně. 

 
Cena kurzu 

 
2.220,- (celková cena za všechny bloky kurzu) 
 

 
Lektor 

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

 
PROGRAM :  

▪ příjímací zkoušky - přelezení cesty na umělé stěně minimální obtížnosti 5 UIAA stylem RP + 

praktická ukázka ze znalosti uzlů - osmičkový, vůdcovský, poloviční lodní uzel, lodní uzel 

▪ uzly, navazování, partner check, lezení a jištění  

▪ technika lezení- stupy, chyty, celkový pohyb těla, různé profily, lezecká cvičení  

▪ vedení výstupu na stěně, cvakání expresek, povely 

▪ nácvik chytání pádů  

▪ spouštění 

▪ jištění pomocí různých pomůcek  

 

MÍSTO : Lezecká stěna Ruzyně, Ztracená 1132/1, 160 00  Praha 6 – Ruzyně, GPS parkoviště: 
50°4'53.665"N, 14°18'33.150"E https://www.stena-ruzyne.com/ 
 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE :  
Sraz účastníků 10.12.2021 v 10,00 hod. Ukončení kurzu 12.12.2021 v 17,00 hod. 
 
STRAVA :  
Vlastní nebo v restauraci Fabiano vzdálené na dojezd autem 
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UBYTOVÁNÍ: 
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 SKY hotel Prague SKY HOTEL PRAGUE | Ubytování Praha | 
Skyhotelprague.cz 
 
 
Výstroj a výzbroj: 
 

                       Povinná                     Doporučená  

▪ jednoduché lano 50m stačí do dvojice,  

▪ sedák, lezečky, magnézium,  
▪ 5 expresek,  
▪ 3karabiny s pojistkou zámku,  
▪ 2xHMS,  
▪ prusík smyčka 6mm x 1,5m,  
▪ jistící pomůcka typu kyblík (ATC Guide, 

Reverso, apod.) 

▪ lékárnička, poznámkový blok, tužka  

▪ sportovní oblečení na stěnu 
 

 

▪ prsní úvaz,  

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

 

 
 
 
 
 

 

Doporučená literatura: 

▪ Metodické materiály na www.horosvaz.cz  
 
PROTIKOVIDOVÁ OPATŘENÍ:  

Platí aktuální nařízení vlády pro návštěvy vnitřních sportovních zařízení, prosíme o jejich dodržování. 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  
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