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          PROPOZICE KE KURZU INSTRUKTORŮ ČHS 2022 
 

 

 

Název kurzu 

 

 

INSTRUKTOR SPORTOVNÍHO LEZENÍ – SCI 

I.BLOK – Přijímací zkouška a vzdělávací blok 

 

 

Místo konání kurzu 

 

 

 

Krkonoše – Dolní dvůr, Hnědé skály 

 

 

Datum konání kurzu 
 

13. – 15. 5. 2022, zahájení v pátek v 10.00 hod. 

 

Cena  

 

1 480 Kč (cena za celý kurz, 2 bloky) 

 

 

Lektor, kontakt 

 

Vojta Watt Dvořák, 775 282 088 

 
 

PROGRAM: 

Pátek:   

• 10:00 vstupní přezkoušení: znalost požadovaných uzlů + přelezení cesty na skále minimální obtížnosti 5 

UIAA stylem RP 

• 11:00 - 15:30 teoretická část výuky problematiky a vědomostí SCI instruktora 

• 15:30 – 18:00 praktická část výuky problematiky a vědomostí SCI instruktora 

• V průběhu výuky pauza na oběd a svačinu dle časových možností  

 

Sobota: 

• 8:30 - 12:00 praktická část výuky problematiky a vědomostí SCI instruktora  

• 13:00 – 18:00 praktická část výuky problematiky a vědomostí SCI instruktora   

• V průběhu výuky pauza na svačinu či oběd dle časových možností  

 

Neděle: 

• 8:30 - 11:00 praktická část výuky problematiky a vědomostí SCI instruktora   + příprava metodických 

výstupů pro závěrečnou zkoušku 

• 11:30 oběd ve skalách 

• 12:30 – 16:00 zkoušení jednotlivých metodických výstupů z témat SCI zkoušek na instruktora 

V průběhu výuky pauza na svačinu či oběd dle časových možností  

 

 

UKONČENÍ KURZU V neděli v cca 17:00 hod. 
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Další důležité informace:  

MÍSTO:  

Pátek 13. 5. 2022, skály Dolní Dvůr (Krkonoše), parking v bezprostřední blízkosti, z P ke skalám cca 

50m, na místě i posezení na lavicích se stoly a s ohništěm. Další dny možné změny v místě srazu (P 

Strážné – nástupní místo pro Hnědé skály) 

 

STRAVA:  

Vlastní. Individuálně, snídaně a večeře v obci nebo v okolí, oběd s sebou ve skalách. 

 

UBYTOVÁNÍ: 

Nezajišťujeme, možnost ubytování přímo v Dolním Dvoře včetně kempu nebo další varianty v okolí. 
 

Výstroj a výzbroj: 

Povinná Doporučená 

- jednoduché lano 60 m stačí do dvojice, 

- sedák, lezečky, magnézium, 

- 10 expresek, 

- 3 karabiny s pojistkou zámku, 

- 2 x HMS, 

- prusík smyčka 2x 6 mm x 1,5 m a 1x délka 3 

m, 

- jistící pomůcka typu kyblík  

(ATC, Reverso, Guide apod.) 

Lékárnička, poznámkový blok, tužka 

Vhodné oblečení. Budeme stále venku 

Lezecká přilba 

 

- prsní úvaz, popruh na svázání 150 cm 

- jistící poloautomat (gri-gri, click-up, smart, 

nebo jiné) 

 

Metodika, doporučení, vzdělávací materiály, metodické karty : 

https://www.horosvaz.cz/doporuceni-informace/metodika-doporuceni/  

 

 

PROTIKOVIDOVÁ OPATŘENÍ:  

Platí aktuální nařízení vlády, prosíme o jejich dodržování.  
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