
Zpráva o 20. Horoškolce na skalách 20.7. – 27.7.2019 

 

Týdenní soustředění pro děti od 4 do 18 let na skalách pořádané Horolezeckým klubem Pardubice ve spolupráci 
s Hobby centrem Praha 4. O celkem 30 účastníků se staralo 20 instruktorů. 

Ubytování bylo zajištěno v chalupě Horolezeckého klubu v obci Vrát, Koberovy, ve vlastních spacácích, stravování 
bylo zajištěno vlastními silami.  

Lezení na Suchých skalách pod vedením instruktorů školených ČHS (RCI a HAL) a instruktorů proškolených 
v rámci oddílu instruktory ČHS. 

Po celou dobu probíhala celotáborová hra V zajetí Pána času, aneb jak opravit pokažený časostroj. 

Všichni, kteří se podíleli na průběhu horoškolky, pracovali zdarma ve vlastním volném čase. 

 

Program: 

20.7.so – setkání instruktorů, lezení na skalách, poděkování Jirkovi Přidalovi za jubilejní 20. horoškolku, pivo na 
uvítanou ;) 

21.7.ne – sjednocení metodických postupů instruktorů, odpoledne příjezd dětí, zahájení horoškolky 

22.7.po – kontrola vybavení účastníků, základní zjištění úrovně, zopakování a nácvik základních metodických 
postupů, odpoledne první lezení na Suchých skalách 

23.7.út – celodenní lezení na Suchých skalách, starší účastníci s dojištěním pomocným lanem nacvičují vedení 
cest, navečer společné lezení instruktorů 

24.7.st – celodenní lezení na Suchých skalách, starší účastníci již samostatně vedou lehčí cesty, navečer společné 
lezení instruktorů 

25.7.čt – pro vysoké teploty mladší děti výlet na Kalich a koupání v Jizeře v Malé Skále, starší účastníci lezení ve 
Skaláku (oblast Majáku) 

26.7.pá – pro vysoké teploty mladší děti výlet a hry na Kalichu, starší účastníci lezení na Suchých skalách 

27.7.so – slavnostní zakončení horoškolky, poděkování všem účastníkům, instruktorům a organizátorům, pojídání 
obřího meruňkového dortu 

 

Nejmenší (cca předškolní) děti zvládly samostatně slanit, vylezly na spousty skalek, kamenů a šutrů a pustily se 
odvážně i do stěn. 

Větší děti (cca základní škola) samostatně slanily, pod dohledem se učily jištění, zakládání smyček „na sucho“ a 
vylezly na druhém konci lana cesty dle svých zkušeností a dovedností od obtížnosti IV do VII na Suchých skalách. 

Skoro dospěláci (cca střední škola) již i samostatně vedli cesty do obtížnosti VI na Suchých skalách, nejprve jako 
nácvik s dojištěním druhým pomocným lanem shora, později samostatně na vybraných cestách pod dohledem 
instruktora. Vyzkoušely si i lezení ve Skaláku v oblasti Majáku (Maják, Blatník, Brána, Galeon, Trůn) v cestách do 
obtížnosti VII, vždy na druhém. Pro všechny to byl první kontakt s měkkým pískovcem. 

10 účastníků horoškolky se zároveň se dvěma dalšími dětmi zúčastní srpnové Tatranské horoškolky na Zbojnické 
chatě. 

 

Kromě odřených kolen nedošlo k žádnému zranění. 


