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Název: Kurz vysokohorské turistiky 

 

 
 

Termín: 23. – 27. 8. 2021 
 

Zájemci: Studenti FTVS – začátečníci i pokročilí 
Bližší informace o kurzu (psohlavec@ftvs.cuni.cz)   
 

Rozsah: 5 dní kurzovní výuky (40 hodin)  
 

Výstup: Po absolvování kurzu v plném rozsahu Osvědčení o absolvování  
Možnost dodatečně získat kredity za předmět PSPP325 
 

Popis kurzu: Vysokohorská turistika je kombinací turistiky v horách a lezení jednoduchých 
horolezeckých cest. Účastníci se budou pohybovat jak na zajištěných cestách 
„via ferrata“, tak i ve volném terénu. Cílem je osvojit si základy pohybu 
a jištění ve vysokých horách, zvládnout práci s mapou, speciálním průvodcem, 
zdokonalit se v orientaci a záchraně ve vysokých horách. 
Pro účast je nutná dobrá fyzická kondice – některé túry překonávají větší 
distance a jsou s výraznějším převýšením. Nevhodné pro ty, kteří mají závratě 
a strach z výšek! 
 

S sebou: Oblečení jako na běžnou turistiku s přihlédnutím k horskému prostředí, kde se 
počasí rychle mění. Dále pak: přilbu, ferratový set, kombinovaný nebo 
celotělový úvazek, čelovku, vhodné jsou i slabé kožené rukavice, přímo 
ferratové či jachtařské (někdy nejsou jistící lana úplně v pořádku), dále pak 
prusíkovací smyčky a slaňovací osmu. 
 

Vybavení: Lze zapůjčit na UK FTVS v kanceláři D125 (Mgr. Brtník, Mgr. Psohlavec). 
Kontrola vlastního vybavení proběhne při odjezdu na kurz.  
 

Ubytování: Probíhá převážně v kempech – s sebou stan, karimatku a spacák. 
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Stravování:  Ve vlastní režii a z vlastních zásob, doporučujeme vzít s sebou vařič a ešus. 

 
Doprava: Na místo určení je společná. 

 
Cena: 4 800 Kč - zahrnuje kurzovné + dopravu + dálniční poplatky + potřebné 

vybavení na via ferratu  
Cena nezahrnuje: pobytové náklady (kempovné cca 15 eur/os./noc), 
stravování, pojištění 
 

Plánované 
místo konání:  

Rakousko  
 

  
Přihlášení:  Zájemci se přihlašují mailem na psohlavec@ftvs.cuni.cz nejpozději do 16. 

července 2021! 
Informace k platbě bude zaslána přihlášeným po obdržení přihlášky. Závazná 
přihláška do kurzu je až po zaplacení! 
Po ukončení přihlášek bude probíhat komunikace pomocí mailu pro podání 
upřesňujících informací.  
Poznámka: kurz se bude konat při min. počtu 12 osob. 
 

Kontakt a 
informace: 

psohlavec@ftvs.cuni.cz, forterova@ftvs.cuni.cz 
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