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Klubu 

českých 

turistů 

                                              

Vás zve 

na 

                            

Seminář lektorů VHT, 
navrhovaný termín ve dnech 13. - 15. 5. 2022 

                             
Seminář se uskuteční v centru skalní lezecké oblasti Českého ráje, Malá Skála-Vranové, Suché skály, Pantheon 

 

Základní informace: 
Doprava: osobními auty: K hotelu Kavka v 

lokalitě Malá Skála-Vranové: po silnici č. 10 
z Turnova do Malé Skály, 280 m od označení obce 
odbočit doleva směr Frýdštejn a na té samé 
křižovatce ještě jednou doleva (viz hnědá 
upoutávka Hotel Kavka) dalších 320 m. 
Další možnosti dopravy neuvádím, všichni jezdí 
auty. Pokud někdo zvolí vlakovou dopravu, spojení 
snadno najde na Idosu. Nádraží se nachází na 
levém břehu Jizery, hotel Kavka na pravém. Délka 
trasy k hotelu je cca 800 m, hotel by měl být vidět 
od nádraží. 
 

Prezence: V pátek do 20.00 hod. s tím, že 

večeře bude podávána od 19.30 hod. 



 

Ubytování a stravování: Hotel Kavka (GPS: 50°38'9.56”N 15°11'13.87”E ). Ubytování je zajištěno v navrhovaném 

termínu v 3. patře hotelu. Stravování je objednáno formou polopenze, začíná v pátek večeří a končí v neděli snídaní. 

                                                               Další stravování z vlastních zásob 

Přihlášky: do 15. 3. 2022 vyplněním a zasláním přihlášky (viz příloha) na kontakt pola.petr@tiscali.cz 

 

Záloha: 550,- Kč na účet číslo 99540831/0100, variabilní symbol platby: 14052021, informace pro příjemce: jméno plátce, 

zaslat do 15. 3. 2022. Bez úhrady zálohy nebude přihláška akceptována. O úhradě zálohy obdrží účastník elektronické 
potvrzení. 

Cena: činí cca 960,- Kč a zahrnuje 2x ubytování a polopenzi v hostelu Kavka s tím, že lektoři hradí pouze část nákladů ve 

výši zálohy, tj. 550 Kč. Ostatní účastníci, tj. nelektoři, rodinní příslušníci lektorů hradí plnou cenu. Doplatek uhradí vedoucímu 
akce na místě. Náklady dopravy: Doprava bude lektorům uhrazena ve výši ceny jízdného vlakem. V případě jízdy autem pak 
dle počtu míst v autě obsazených lektory (např.: při obsazení auta dvěma lektory obdrží 50 procent nákladů na auto) 

 

Program: 

 

- nácvik postupu družstva v terénu, kde může hrozit pád člena družstva 

- nácvik využití improvizovaných jistících prostředků 

- sebezajištění při postupu na zajištěných turistických chodnících 

- aktuality z oblasti zajištěných cest (večerní program) 

Pokud máte zajímavé obrázky nebo film z některé vaší akce VHT, vezměte je s sebou 

 

 

Doporučené vybavení: 

mapa: Mapa KČT č. 19 – Český ráj 1: 50 000 (+horolezecký průvodce) 

výzbroj a výstroj: prsní a sedací úvazek, propojovací smyčka, 3 karabiny (z toho 1x HMS), přilba, lehké boty do terénu), 

na družstvo lano ø 8 ÷ 12 mm dlouhé 25 ÷ 40 m. 

 

Ukončení semináře: Seminář bude ukončen v neděli po poledni po návratu ze skal. 

 

Poznámka: 

v případě, že situace s Covid-em neumožní konání této akce v navrhovaném termínu, je zajištěn 
náhradní termín ve dnech 10. - 12. 6. 2022. Pokud ani v tomto termínu nebude možné akci konat, 
bude uhrazená záloha vrácena na účet, ze kterého byla částka odeslána. 

 

 

 

 

Za sekci VHT zve Petr Pola.                                                                                 V Plzni, dne 13. 1. 2022 

mailto:pola.petr@tiscali.cz

