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II. a I. třídy 
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1 Informace o seminářích 

 

 Seminář Instruktor lanových aktivit II. třídy je základním seminářem věnujícím se přípravě a 

vedení programu na nízkých lanových překážkách. Na tento seminář pak navazuje 

Instruktor lanových aktivit I. třídy, který se věnuje přípravě a vedení programu na vysokých 

lanových překážkách. Účast na semináři vysokých překážek je podmíněna účastí na 

semináři nízkých překážek, seminář totiž v různých oblastech přímo navazuje na poznatky 

a dovednosti z prvního semináře. 

 

 Seminář školí úzký tým zkušených lektorů s dlouholetou praxí ve stavbě a provozu lanových 

překážek. V semináři tak mohou aplikovat poznatky z vlastní praxe v oblasti jak mobilních, 

tak i stacionárních lanových překážek. Tyto informace obohacují o poznatky z příbuzných 

oblastí (zážitková pedagogika, iniciativní hry, lezení na skalách, výškové práce atd.) a také 

o poznatky ze svých zahraničních stáží. 

 
 
 
 

2 Informace o pořadateli 

 

Název: RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 

Zastoupený: Petrem Novákem 

Adresa: Husova 45, České Budějovice 

Číslo účtu: 572644389/0800 

IČ: 26516519 

DIČ:   

E-mail:  info@radambuk.cz 

Telefon:  775644101 

Web: www.radambuk.cz 

 

 

 

Kontaktní osoba: Pavel Čulík 

E-mail:  akce@outdoor-echo.cz , outdoor-echo@seznam.cz 

Telefon:  + 420 606 363 656 

 
 

3 Licence 

 
 Semináře „Instruktor lanových aktivit II. třídy“ a „Instruktor lanových aktivit I. třídy“ jsou 

akreditovány MŠMT ČR jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.   

 

 Na základě získání těchto dvou licencí je také možné žádat o vydání živnostenského listu. 

 
 Žadatelé, kteří splnili požadavky, získají přímo na místě osvědčení o úspěšném absolvování. 

Za vydání osvědčení se nic neplatí(pouze při přezkoušení). 

 

mailto:akce@outdoor-echo.cz


Platnost licence 

 

 Semináře „Instruktor lanových aktivit II. třídy“ a „Instruktor lanových aktivit I. třídy“ jsou 

akreditovány MŠMT ČR jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.  Na základě 

získání těchto dvou licencí je také možné žádat o vydání živnostenského listu. 

 Žadatelé, kteří splnili požadavky získají obratem licenci. Za vydání licence Instruktor 

lanových aktivit I.třídy a II. třídy se nic neplatí. Absolventům přezkoušení (= opakovací kurz) 

bude vystavena nová licence s platností 3 roky a zaslána poštou. 

 Licence je platná 3 roky ode dne vydání. Její obnovení je možné na půldenním 

opakovacím kurzu (= přezkoušení). Platnost je omezená z důvodů ryze praktických. Project 

Education za Vás licencí ručí – pokud tři roky nepostavíte žádnou překážku, je málo 

pravděpodobné, že si vše budete pamatovat a potom za vás již ručit nechceme. Navíc se 

stále mění legislativa, materiály, atd. Prostě opakování – matka moudrosti. 

 
 

4 Placení kurzu 

 

Placení kurzu:  

na účet RADAMBUK č. 572644389/0800 – Česká spořitelna do pátku 18.4.2014, variabilní 

symbolem je datum narození: 
 

NLP (II. třída) 1600,- / osoba 

VLP (I. třída) 2 850,-/ osoba 

kombinovaný I. a II. třída  4 150,- / osoba  

 

Poplatek za přezkoušení licence můžete zaplatit hotově lektorovi v den přezkoušení. 

 

Cena zahrnuje: lektory, tištěná skripta pro každého účastníka, pronájem materiálu, pronájem 

školících místností, vydání licence. 

 

BONUS: Vstupenka do Lanového parku Vávrovka 

 

Cena nezahrnuje: stravu a dopravu. 

 

Místo na semináři mají jisté ti, kdo mají zaplaceno. Výjimky dohodou.  

 

Storno poplatky: 

Odhlášení se 4 dny a více před začátkem semináře: 

Odhlášení 3 až 1 den před začátkem semináře: 

30% 

50% 

Odhlášení v den semináře či neohlášená neúčast: 100% 

 
 

5 Místo konání  

 
 Středisko Vávrovka, Újezdec u K. Řečice čp.28, které leží vedle stejnojmenného lanového 

parku uprostřed lesů mezi Veselím nad Lužnicí a Kardanovou Řečicí. Mapu a popis cesty 

naleznete na http://www.outdoor-echo.cz/vavrovka-lanovy-park/mapa.php  

 Autem se od silnice č. 147 dostanete až ke středisku, parkování v místě je samozřejmě 

možné. 

http://www.outdoor-echo.cz/vavrovka-lanovy-park/mapa.php


 

6 Časový rozvrh kurzu 

 

 Začátek semináře Nízkých lanových překážek a Kombinovaného semináře (nízké a 

vysoké lanové překážky) je ve čtvrtek 24. dubna 2014 v 16:00 hodin. Přijet na základnu je 

možné kdykoli od 12 hodin, v klidu se ubytovat, obhlídnout okolí… 

 

 Začátek semináře Vysokých lanových překážek (Instruktor I. třídy) je v pátek 25. dubna 

2014 v 17:00 hodin. Přijet můžete samozřejmě o chvíli dříve, v klidu se ubytovat 

s porozhlédnout. 

 

 Ukončení semináře Nízkých lanových překážek v pátek po večeři; ukončení 

kombinovaného semináře v neděli v 15 hodin 

 
 

7 Obsah semináře: 

Seminář Instruktor lanových aktivit II. třídy  

 

 Náplní je výuka stavby nízkých lanových překážek (NLP) a vedení programu na nich 

v souladu s bezpečnostními požadavky (přibližně 70% semináře je praxe, 30% teorie) 

 

 Náplň (nástin):  

1.) Lanové aktivity – obecně, historie, organizace, standardy a normy 

2.) Zážitková pedagogika – metoda práce při programech na NLP a VLP 

3.) Materiály používané pro stavbu NLP 

4.) Způsoby napínání 

5.) Uzly 

6.) Bezpečnost v praxi – výběr místa a stromů, jištění na NLP 

7.) Typologie překážek 

8.) Vedení programů na NLP 

 

 Samozřejmě se především staví 

 Seminář končí praktickým projektem (připravit program a postavit překážky dle zadání) 

 
Seminář Instruktor lanových aktivit I. třídy  

 
 Náplní je výuka stavby vysokých lanových překážek (VLP) a vedení programu na nich 

v souladu s bezpečnostními požadavky 

 Podmínkou k účasti na semináři VLP je úspěšné absolutorium semináře NLP 

 

1.) Vyhláška o bezpečnosti práce ve výškách + další legislativa 

2.) Materiály požívané ke stavbě VLP 

3.) Jištění, slaňování, výstup na laně 

4.) Vlastní stavba překážky – výběr stromu, výstup na strom, stavba překážky, dopínání, 

deinstalace 

5.) Základy fyziky pro stavbu VLP 

6.) Vedení programu na VLP 

7.) Rescue protocol a záchrana na VLP 

 Seminář končí stavbou výstupní vysoké lanové překážky. Stavbu je nutné zvládnout do 120 

min (dvojice), deinstalaci za 40 minut při zachování všech bezpečnostních zásad. 

 



8 Vybavení účastníka 

 
 Pracovní oblečení a boty, které je možné ušpinit, vhodné i do špatného počasí (pracuje se 

za každého počasí – pláštěnka se také může hodit). Více oblečení i na převlečení. 

Pracovní rukavice (kdo chce). Pro případ naopak velmi dobrého počasí opalovací krém a 

sluneční brýle. Pokud máte čelovku, přibalte si ji prosím radši také – občas se stavba 

natáhne do tmy. 

 

 Nepodceňte prosím počasí a vezměte si sebou opravdu oblečení více. Na semináři totiž 

může v tomto období pršet a to výjimečně i po celé tři dny. V tom případě je nejvhodnější 

nepromokavé oblečení, přes které si oblečete něco na zašpinění – na módu nehrajeme, 

hlavní je praktičnost. 

 

 Není potřeba vlastního vybavení (sedák, přilba, lana, karabiny…), ale chcete-li pracovat 

s vlastním materiálem, tak si jej klidně přivezte.  

 

     

 

 

9 Ubytování a stravování 

Ubytování, školící prostory 

 Základna Vávrovka nabízí dostatek prostoru pro ubytování i společné posezení – školící i 

večerní.  S sebou si nezapomeňte přibalit spacák a prostěradlo. 
https://picasaweb.google.com/106346714889170033061/Vavrovka2013?authuser=0&feat=directlink 

 

Stravování 

 

 Plná penze (snídaně, oběd, svačina, večeře – pitný režim) 

 

 Začínáme večeří 1. den a končíme svačinou v den ukončení semináře 

 

 Ceny:  Třídenní seminář   275,- Kč / osobu 

  Čtyřdenní kombinovaný seminář  415,- Kč / osobu 

 

 Přivítáme, budete-li nás předem informovat o zvláštních stravovacích požadavcích. 

 Úhrada stravy se bude provádět na místě.  

 

 

 

Těšíme se na viděnou!  

 

 

Za tým lektorů  

Pavel Čulík 

 

https://picasaweb.google.com/106346714889170033061/Vavrovka2013?authuser=0&feat=directlink

