
TVSL49 - LSK Sportovní lezení 2 

Lezecký kurz pro pokročilé 

 

Termín:   24. 6. - 1. 7. 2023 

Cena:  230 Euro (platba v hotovosti vedoucímu kurzu) 

- Zahrnuje ubytování, vstup do Cliffbase, lezecký materiál, 

paddleboardy a seakayaky 

- Nezahrnuje dopravu, stravu a pojištění 

Místo:    Cliffbase, Hvar, Chorvatsko 

   odkaz na mapu zde 

Vedoucí kurzu:  Jan Kodejška, Tomáš Vaněk 

Doprava:   vlastní 

Ubytování:  Ubytování ve dvou velkých pokojích, typ postelí - letiště 

https://www.cliffbase.com/accommodation-here/ 

https://www.google.com/maps/place/Cliffbase/@43.134658,16.595578,16z/data=!4m18!1m9!3m8!1s0x0:0xea82102f1c8408f6!2sCliffbase!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.134658!4d16.595578!3m7!1s0x0:0xea82102f1c8408f6!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.134658!4d16.595578?hl=en
https://www.cliffbase.com/accommodation-here/


Strava:   vlastní, vybavená kuchyně k dispozici 

    obchůdek se základními potravinami, cca 20 min. chůze 

Příjezd sobota – 24. 6. 2023, sraz kolem 19h 

Odjezd sobota – 1. 7. 2023 dopoledne 

Program: 

- lezení ve skalních oblastech na ostrově Hvar, snaha o posunutí vlastních limitů 

aneb jak vylézt projekt, případně nácvik vícedélkové lezení 

- ferraty v okolí – jsou soukromé, cena cca 70kun 

- rest day (paddleboard, seakajak, šnorchlování, turistika, jóga, 4T aj.) 

 

Pojištění: každý účastník kurzu je povinen si zajistit pojištění, které kryje 

horolezeckou činnost, akci horské služby a záchranu vrtulníkem 

 

Upozornění: kurz není vhodný pro alergiky na vosí a včelí bodnutí, v areálu se 

vyskytuje větší množství vos a včel, doporučujeme všem si vzít sebou 

antihistaminika 

 

Povinné vybavení: osobní lékárnička, čelovka, velký batoh (od auta se jde 15min 

pěšinkou do apartmánů, je nutné si věci odnést na zádech), vlastní lezecké boty, 

vlastní lehký spacák nebo přikrývku 

Doporučené vybavení: sedací úvazek, jistítko + zám. karabina, plochá smyce 

80cm + zám. karabina, horolezecká helma, pytlík na magnézium, ferratový set, 

boty na ferraty, rukavice na ferraty, boty do vody, maska, šnorchl, ploutve, 

závěsná moskytiéra proti komárům (nejlépe pro dvě osoby) a repelent proti 

komárům 

CTVS může zapůjčit tento materiál: sedací úvazek, jistítko + zám. karabina, 

plochá smyce 80 cm + zám. karabina, horolezecká helma, pytlík na magnézium, 

lana bereme automaticky pro všechny 

Přihlášky a info: jan.kodejska@vse.cz 

Vyplněnou přihlášku a hotovost odevzdávejte vedoucímu kurzu 

!!!  POZOR  !!! 

Před zapsáním na letní sportovní kurz si pozorně prostudujte pokyny pro 

přihlášení a pečlivě vyplňte přihlášku. 

mailto:jan.kodejska@vse.cz
http://ctvs.vse.cz/studium/letni-sportovni-kurzy/#prihlasovani
http://ctvs.vse.cz/studium/letni-sportovni-kurzy/#prihlasovani
http://ctvs.vse.cz/studium/letni-sportovni-kurzy/#prihlaska

