
Návrh na „Túru VHT roku 20..“ 
Návrh na „Túru VHT roku 20..“ zpracujte jako dokument v požadovaném členění (A,B,C) 

a zašlete v elektronické podobě na adresu předsedy sekce VHT –pruchavaclav@gmail.com 

 
Kategorie:    (zakroužkujte) 

 

I. Hlavní : bez rozdílu terénu 

II. Dílčí: 

1) velehory nad 3000 m. n.m. 

2) velehory pod 3 000 m  n.m. – ledovcový terén  
3) velehory pod 3 000 m n.m. – neledovcový terén 
4) velehory pod 3 000 m n.m. - mix 
5) zajištěné cesty (via ferrata, klettersteig) 
6) skialpinismus 

 
A.   Základní údaje o túře VHT: 

 

1. Pohoří, oblast, stát 

2. Vrcholy, sedla, nadmořská výška 

3. Název túry 
4. Charakter jednodenní túry 
5. Popis túry (zde uveďte slovní popis; schémata, mapky, fotografie a nákresy přiložte samostatně 

v příloze jako datové soubory). 

6. Účastníci túry – jméno a příjmení (členství v odboru KČT). 

7. Datum uskutečnění túry 

 

Poznámky: 
Charakter jednodenní túry: volně slovně charakterizujte, o jakou túru se jedná, aby bylo možné si 

udělat základní představu. 

Popis túry: Slovní popis jednodenní túry doplňte fotografiemi, schématy, mapkami, odkazy na mapy a 

průvodce. 

Účastníci túry: Připojte také kontakty (adresy, e-mail, telefon). Pokud není účastník túry členem KČT, 

poznamenejte to za jeho jménem. 

                 (Stačí uvést údaje relevantní k dané kategorii).  

 

B.   Odůvodnění návrhu 

 
C.   Přílohy (uveďte jejich seznam) 

 
Podmínky udělení, vysvětlivky  

Ocenění " Túra VHT roku 20.." se uděluje za túru výjimečnou ve srovnání s podobnými túrami. Za 

hodnotnou túru může být uděleno také "Čestné uznání". Pokud žádná z nominací nesplňuje kritéria 

výběru, nemusí být tituly „Túra VHT roku“ ani „Čestné uznání“ uděleny. Doporučujeme držet se 

definice VHT, tj. neuplatňovat túry s obtížností horolezeckého charakteru. 

 

 
Termíny a forma ocenění: 

 

- zaslání návrhu kmenovým odborem KČT : do 27. 11. příslušného kalendářního roku 

- Hodnocení:  na prosincovém zasedání sekce VHT  

ocenění :  zveřejnění na webu KČT, v lednovém čísle časopisu Turista, slavnostní předání 

barevného „glejtu“ a věcné ceny na dubnové konferenci KČT. 

 

 

 

Projednáno a schváleno sekcí VHT KČT 11.12.2014 

mailto:–pruchavaclav@gmail.com

