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          PROPOZICE KE KURZU INSTRUKTORŮ ČHS 2022 
 

 

 
Název kurzu 
 

 
CWI – Instruktor lezení na umělé stěně - ZKOUŠKY 
 

 
Místo konání kurzu 

 
Praha, Lezecká stěna Ruzyně  
 

 
Datum konání kurzu 

 

31. 3. 2022 – sraz ve 13h na lezecké stěně 

 
Lektor 

 
Jiří Vogel jiri.vogel@horosvaz.cz  
Jarka Schucková 

 

PROGRAM : 

Zahájení kurzu ve 13h, předpokládané ukončení cca 18h. 

 

Zkouška je rozdělena do pěti bloků a probíhá ve skupině několika osob v jenom dni 

Zkoušku není možné přerušit. 

Blok 1 – Úvod 

 Představení zkoušejících, seznámení s průběhem zkoušek, hodnocením. 

Blok 2 – Přezkoušení z uzlů. Zkoušený předvede následující uzly: 

 Osmičkový uzel, lodní smyčka, dvojitý dračí uzel s pojistkou, alpský motýl, poloviční 

 lodní smyčka se zablokováním. 

Blok 3 – Přezkoušení základních znalostí problematiky lezení na umělé stěně. 

 Uchazeč předvede formou jednoduchého metodického výstupu, jak nezkušeného 

 zájemce o lezení /začátečníka seznámí se všemi důležitými aspekty (od nasazení 

 sedacího úvazu, navázání, partnerské kontroly, cvakání expresek, jištění, práce 

 rukou při jištění a spouštění, lezecký pohyb). 

 Metodický výstup a cca 10-15 minut 

Blok 4 – Metodický výstup – práce se skupinou 

 Uchazeč předvede, jak zorganizuje práci skupiny 5-6 osob na následující témata. 

 Lezení TR 

 Nácvik pádů 

 Lezení prvolezce 
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 Zrušení vratného bodu při lezení TR 

 Nácvik správného jištění (dobírání a povolování) 

 Doporučujeme postupovat metodou předvést, vysvětlit a procvičit s maximálním 

 důrazem na bezpečnost. 

 Metodický výstup a cca 10-15 minut 

Blok 5 – Závěr 

 Rekapitulace z přezkoušení 

 

VYBAVENÍ:  

základní lezecké vybavení pro lezení na stěně (sedák, lano, lezečky, jistítko, 
karabiny, expresky, atd.) včetně ostatních doplňků potřebných pro ukázku výuky 
nováčků 
 

ADRESA STĚNY : 

https://www.stena-ruzyne.com/index.php#contacts 

 

PROTIKOVIDOVÁ OPATŘENÍ:  

Platí aktuální nařízení vlády pro návštěvy vnitřních sportovních zařízení. 

Zákaz vstupu osobám s klinickými příznaky  
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