
 

 

 

Vzdělávací středisko MAJÁK 
 

Vzdělávací kurzy: 
Instruktor lanových aktivit I. a II. třídy 

 

Termín: 14.  – 17. 4. 2016  
 
1. Kurz nízkých lanových překážek (NLP)  14.-15.4.2016 
čtvrtek 14.4.2016 v 16 hod. - pátek 15.4. 2016 do 18 hod. 
 
2. Kurz vysokých lanových překážek (VLP) 15.-17.4.2016 
pátek 15.4.2016 v 18,30 hod. - neděle 17.4.2015 do 15 hod. 
 
3. Kombinovaný kurz (NLP + VLP)    14.-17.4.2016 
čtvrtek 14.4.2016 v 16 hod. - neděle 17.4.2015 do 15 hod. 
 
Místo konání: Středisko Vávrovka, Újezdec u K. Řečice čp. 28  

GPS: N49 11.30  E14 46.48   

Minimální počet účastníků: 8 / kurz 
 

Licence  
Kurzy „Instruktor lanových aktivit II. třídy“ a 
„Instruktor lanových aktivit I. třídy“ jsou 
akreditovány MŠMT ČR jako další vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Na základě získání těchto 
2 licencí je také možnost žádat o vydání 
živnostenského listu. Žadatelé, kteří splnili 
požadavky a předají lektorům nutné údaje, obdrží 
do měsíce od konce semináře licenci poštou.  
Platnost licence je 3 roky ode dne vydání. Její 
obnovení je možné na půldenním opakovacím kurzu 
(přezkoušení). Za vydání licence se nic neplatí. 

 
Obnovení licence  
Půldenní přezkoušení (stavba a reinstalace překážky) pro držitele licence s končící platností. 
Přezkoušení probíhá zpravidla v neděli, přesný čas a podmínky vždy po domluvě 
s konkrétním lektorem.  
 
 
Kontakty: 
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje  
Sídlo: Husova 45, 370 05 České Budějovice  E-mail: kancelar@radambuk.cz 
Tel.: 775 644 101, 775 644 003 IČ: 26516519 Bankovní spojení: 2300816799/2010 
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1. Instruktor lanových aktivit II. třídy (NLP)  
Obsahem kurzu 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 kurzu:  
- Lanové aktivity – obecně, historie, organizace, 
standardy a normy. 
- Zážitková pedagogika – metoda práce při 
programech na NLP a VLP. 
- Materiály používané pro stavbu NLP. 
- Způsoby napínání. 
- Uzly. 
- Bezpečnost v praxi – výběr místa a stromů, jištění na 
NLP. 
- Typologie překážek. 
- Vedení programů na NLP. 
Samozřejmě se především staví. Kurz končí praktickým projektem (připravit program a 
postavit překážky dle zadání). Kurz je určen i úplným nováčkům od 15 let. Není nutné žádné 
vlastní vybavení – lana. 
Přihlášky na http://www.radambuk.cz/akce/kurz-nizkych-lanovych-prekazek-nlp-14-15-4-
2016/.  

 
2. Instruktor lanových aktivit I. třídy (VLP)  
Náplní kurzu je výuka stavby vysokých lanových překážek (VLP) a vedení programu na nich v 
souladu s bezpečnostními požadavky. Podmínkou účasti na kurzu VLP je úspěšné absolvování 
semináře NLP a dosažení věku min. 17 let (u neplnoletých bude vydána licence s platností od 
18 let). 
Náplň kurzu:  
- Vyhláška o bezpečnosti práce ve výškách + další legislativa. 
- Materiály požívané ke stavbě VLP. 
- Jištění, slaňování, výstup na laně. 
- Vlastní stavba překážky – výběr stromu, výstup na strom, stavba překážky, dopínání. 
- Deinstalace překážky. 
- Základy fyziky pro stavbu VLP. 
- Vedení programu na VLP. 
- Rescue protocol a záchrana na VLP. 
Kurz končí stavbou výstupní vysoké lanové překážky. Stavbu je nutné zvládnout ve dvojici do 
120 min., deinstalaci za 40 minut při zachování všech bezpečnostních zásad. Není nutné 
žádné vlastní vybavení – lana, karabiny, sedák, přilba, atd. 
Přihlášky na http://www.radambuk.cz/akce/kurz-vysokych-lanovych-prekazek-vlp15-17-4-
2016/.  

 
3. Kombinovaný kurz lanových aktivit I. a II. třídy (NLP + VLP)   
 
Přihlášky na http://www.radambuk.cz/akce/kombinovany-kurz-nlp-vlp-14-17-4-2016/.  
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Cena kurzů: 
Cena zahrnuje: 

- Tištěná skripta k semináři pro každého účastníka. 
- Lektorné a dopravu lektora. 
- Dopravu a půjčovné techniky a materiálu. 
- Vydání licencí pro úspěšné absolventy. 
- Bonus: vstupenka do Lanového parku Vávrovka. 

 
CENA je závislá na velikosti skupiny – koncem března 2016 
zašleme cenu kurzu a podklady k platbě na e-mail 
přihlášených. 
 
Instruktor lanových aktivit II. třídy (NLP)  
8 - 11 osob:      1 800 Kč/ osobu + 100 Kč příspěvek na ubytování = 1 900 Kč/osoba 
12 – 15 osob:    1 650 Kč / osobu + 100 Kč příspěvek na ubytování = 1 750 Kč/ osoba 
16 a více osob:     1 500 Kč /osobu + 100 Kč příspěvek na ubytování = 1 600 Kč/ osoba 
 
Instruktor lanových aktivit I. třídy (VLP)  
8 - 11 osob:      3 000 Kč/ osobu + 150 Kč příspěvek na ubytování = 3 150 Kč / osoba 
12 – 15 osob:    2 850 Kč/ osobu + 150 Kč příspěvek na ubytování = 3 000 Kč/ osoba 
16 a více osob:      2 700 Kč/ osobu + 150 Kč příspěvek na ubytování = 2 850 Kč/ osoba 
 
Kombinovaný (intenzivní) kurz I. a II. třídy (NLP + VLP)   
8 - 11 osob:      4 300 Kč / osobu + 200 Kč příspěvek na ubytování = 4 500 Kč/ osoba 
12 – 15 osob:    4 150 Kč / osobu + 200 Kč příspěvek na ubytování = 4 350 Kč/ osoba 
16 a více osob:      3 900 Kč / osobu + 200 Kč příspěvek na ubytování = 4 100 Kč/ osoba 
 
V případě, že bude skupina větší jak 12 osob, bude rozdělena na 2 podskupiny, každé se 
bude věnovat jeden lektor. 

 
Cena nezahrnuje:   
 - Pronájem základny Vávrovka, – uhradí Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. 

- Ubytování – účastníci uhradí RADAMBUK příspěvek 50 Kč na noc. 
- Stravu účastníků. 
- Dopravu účastníků. 

 
Strava účastníků - plná penze - snídaně, oběd, svačina, večeře + pitný režim v závislosti na 
počasí (teplé i studené nápoje. Cena 200,- Kč /osobu /den – zaplatí účastníci přímo na místě 
v hotovosti.  

 
Vybavení účastníků, další informace: 
 Seznam doporučeného vybavení bude součástí podrobných informací, které budou 
rozeslány 10 – 14 dnů před kurzem přímo na e-mailové adresy účastníků. 
 
Organizátor kurzů: Pavel Čulík – outdoor agency echo, Svatošova 308 , 390 01 Tábor 
mobil:  +420 606 363 656 , e-mail: akce@outdoor-echo.cz  , www.outdoor-echo.cz  
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