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          PROPOZICE KE KURZU INSTRUKTORŮ ČHS 2022 

 

 

Název kurzu/doškolení Kurz lezení na horách pro instruktory RCI – II.blok 

Místo konání             
kurzu/doškolení 

 
Slovensko, Vysoké Tatry, Skalnatá chata 

Datum konání   
kurzu/doškolení 

1. – 4.9.2022 

Cena kurzu  

Hlavní lektor Jiří Vogel, jiri.vogel@horosvaz.cz  + další lektoři 

 
 
Zahájení:  1.9.2022 sraz na chatě nejpozději ve 12 hodin. Na chatu se dá jet lanovkou nebo jít 

pěšky. 
Parkování zdarma bylo možné u nádraží v Tatranské Lomnici 

 
Výzbroj a výstroj: 
   

- Prsní a sedací úvaz + plochá smyčka na svázání o nosnosti 15 KN a délky minimálně 150 cm  

- Helma 

- Vybavení pro záchranné techniky: 2X HMS, 5x zámková karabina, prusik. smyčka Ø 6mmm – 2x1,5 m, 

1x3m, 1x5m, 2x plochá smyčka 120 cm 

- Karabiny s pojistkou zámku – cca 4 ks 

- Jistítko (guide, reverso apod.) 

Do dvojice: 

- Dvě poloviční lana nebo dvojčata o délce 50 metrů, případně delší 

- Materiál na postupové jištění pro lezení více délkových cest s vlastním jištěním (expresky, 

smyčky, vklíněnce, friendy a podobně) 

- Batoh 

- Dobré oblečení 

- Pevná obuv, lezečky na lezení 

Pojištění:   
 

- Je nutné mít uzavřenou pojistnou smlouvu na záchranu v horách 
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Ubytování: 
 

- Na Skalnaté chatě u Skalnatého plesa.  

- Strava - cena za noc s polopenzí (snídaně + večeře) je cca 32,-EUR .  

- Vlastní vaření na chatě není možné. Jídlo přes den vlastní – vezměte si malou svačinu, oplatky 

atd. dle vlastní potřeby.  

- Další € dle uvážení na útratu na chatě 

 
Doprava:   

- vlastní – domluvte se na auta, seznam účastníků si můžete vyžádat na 

vzdelavani@horosvaz.cz 

 
PROGRAM :  
   

- Pohyb v neledovcovém horském terénu, orientace, lezení vícedélkových klasických cest, lezení na 

hřebenu, sestup 

- Od účastníků očekáváme, že si před kurzem zopakují všechny znalosti probírané na 

předchozích kurzech 

- V průběhu kurzu bude po uchazečích požadovány metodické výstupy na zadané témata 

v rozsahu problematiky kurzu 

- V průběhu konání kurzu musí uchazeč získat doporučení k závěrečným zkouškám  jinak musí 

kurz lezení na horách opakovat  

Ostatní: 

 
- Mapa – Vysoké Tatry 

- Horolezecký průvodce – například tatry.nfo.sk 

- Lékárnička, poznámkový blok, tužka 
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