Pravidla plnění výkonnostního odznaku VHT
Pravidla:
1. VO VHT má čtyři stupně plnění: bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový.
2. Doba plnění VO VHT není omezená, VO má trvalou platnost a neobnovuje se.
3. BRONZOVÝ STUPEŇ:
a.

absolvovat 15 celodenních túr VHT,

b.

absolvovat minimálně 3 z 8 níže uvedených hřebenových přechodů:



Jeseníky (Králický Sněžník - Praděd)



Krkonoše (Rýchory - Harachov)



Šumava (Ostrý - Plechý)



Krušné hory (Komáří hůrka – Klínovec)



Orlické hory (Náchod – Mladkov)



Moravskoslezské Beskydy (Mosty u Jablunkova – Bumbálka)



Javorníky (Bumbálka – Střelná)



Bílé Karpaty (Střelná – Velká Javořina)

4. STŘÍBRNÝ STUPEŇ:
a.

splnění podmínek bronzového stupně,

b.

získat MINIMUM VHT,

c.

absolvovat dalších 20 celodenních túr VHT, v jejich rámci vystoupit na 5 vrcholů nad 2000 m,

d.

absolvovat další 3 přechody pohoří.

5. ZLATÝ STUPEŇ:
a.

splnění podmínek stříbrného stupně,

b.

absolvovat dalších 30 celodenních túr VHT, v jejich rámci vystoupit na 5 vrcholů nad 3000 m,

c.

absolvovat další 3 přechody pohoří,

d.

absolvovat 15 zajištěných cest (Klettersteig, Via ferrata)

6. DIAMANTOVÝ STUPEŇ:
a.

splnění podmínek zlatého stupně,

b.

absolvovat dalších 65 celodenních túr VHT, v jejich rámci vystoupit na 5 vrcholů nad 2000 m, 5
vrcholů nad 3000 m a 5 vrcholů nad 4000 m,

c.

absolvovat další 3 přechody pohoří,

d.

absolvovat dalších 15 zajištěných cest (Klettersteig, Via ferrata).

Za celodenní túru VHT se považuje túra, která má logický cíl (vrchol, sedlo, pleso, chata, cvičný
skalní terén apod.), dle průvodcovského času trvá alespoň 6 hodin a dosáhne se převýšení
minimálně 500 metrů.
Za přechod pohoří se považuje trasa trvající nejméně 5 dnů snoclehy na různých místech trasy.
Celková délka musí být alespoň 30 hodin při dosažení 2500 metrů převýšení.
Zajištěná cesta (Klettersteig, Via ferrata) je cesta ve skalním lezeckém terénu zajištěná fixními
lany, řetězy, žebříky, kramlemi a čepy. Lze ji většinou absolvovat bez postupového jištění lanem.
Při postupu se používá samojištění dle příslušné metodiky.

Upozornění:
Všeobecně pro všechny stupně VO VHT platí základní pravidlo, že túry VHT, přechody pohoří ani
zajištěné cesty nelze uskutečňovat a absolvovat individuálně.

Potvrzení:
Plnění podmínek VO VHT potvrzuje vedoucí, cvičitel nebo vůdce VHT. Plnění VO VHT od 1.1.1993
nenavazuje na dosavadní splněné podmínky VO svazu turistiky ČSTV. Podmínky VO VHT mohou
plnit pouze členové KČT. Předepsaný záznamník neexistuje - záznam splněných podmínek vychází
z iniciativy turisty. Zájemci o jednoduchý tabulkový záznamník ve formátu xls si jej mohou
stáhnout (Záznamník VO VHT) nebo objednat e-mailem na adrese: pruchavaclav@gmail.com

Udělování:
Bronzový VO VHT udělují sekce (komise) výkonnostní turistiky jednotlivých oblastí KČT.
Stříbrný, zlatý a diamantový VO VHT uděluje sekce vysokohorské turistiky KČT
kontaktní adresa: Miloslav Holenda, Nad Šárkou 110, 160 00 Praha 6, tel.: 220 921 811,
e-mail: j.votrubova@email.cz

