
Prodloužený víkend ve Vysokých Tatrách

Pětidenní akce do oblasti Vysokých Tater.

Obecné informace:
Termín konání
5.8. - 9.8. 2020

Místo konání 
Vysoké  Tatry

Pořadatel
KČT, odbor Přerov – Předmostí, 
E. Krásnohorské 2396, 
767 01 Kroměříž

Program
1. den – odjezd z ČR a příjezd do Tatranské Lomnice

2. den, 3.den, 4.den – vysokohorská turistika v oblasti Vysokých Tater.

5. den – návrat do ČR z Tatranské Lomnice

V případě dobrého počasí budou plánovány túry na běžně nepřístupné vrcholy. Pro absolvování uvedených
túr je nezbytné mít platné minimum VHT, které není starší tří let! Výstupy na běžně nepřístupné vrcholy
budou realizovány výhradně za dobrého počasí a v situaci, kdy kapacitní obsazenost daného vrcholu na
daný den nebude vyčerpána.

Cena
Cena činí 1 320Kč a zahrnuje 4 noci ve 4 lůžkových pokojích, poplatek obci a organizační výdaje Nezahrnuje
stravu, náklady na dopravu ani pojištění. 
Zálohu ve výši 50% je nutné uhradit do 23.6.2020 na účet číslo 670100-2211278351/6210, do zprávy pro
příjemce uveďte jméno plátce. Doplatek uhraďte stejným způsobem do 31.7.2020.

Přihlášky
Přihlášku je nutné zaslat do 10.5.2020 buď písemně na adresu Libor Holub, Krakovská 5, Ostrava 3, 700 30 nebo
elektronicky  na  e-mail  libor.holub@katalogtip.cz.  V případě  kolektivu  zasílá  přihlášku  vedoucí  kolektivu  za
všechny účastníky hromadně. Platbu odesílá rovněž za všechny jednou částkou. 

Doprava
Vlastními auty do Tatranské Lomnice, v Tatrách přesuny hromadnou dopravou.

Ubytování
Ubytování je zajištěno v pokojích v turistické ubytovně Jarka.  Společné sociální zařízení na chodbě ubytovny.



Stravování
Možnost stravování z vlastních zásob nebo v restauracích při návratu z túr. K dispozici je vybavená kuchyňka.

Hygiena
Sociální zařízení je společné pro několik pokojů.

Pojištění
Pojištění  není  součástí  akce,  každý  účastník  je  povinen  si  pojištění  sjednat  sám.  Při  sjednávání  pojištění
doporučujeme uvést, že se bude jednat o akci VHT ve výškách do 3000 metrů.

Seznam výzbroje a výstroje
Bezpodmínečně nutná výzbroj a výstroj:

 Ferratový set
 Sedací a prsní úvazek + provazovací smyčka
 Přilba
 Kvalitní pevné boty určené k pohybu ve vysokohorském terénu
 Větru odolné oblečení

Doporučená výbava
 Čelovka
 Rukavice pro pohyb po zajištěných cestách
 Teplé spodní prádlo
 Opalovací krém
 Pokrývka hlavy
 Energetické doplňky stravy
 Minimálně 2 l tekutin/den
 Teleskopické hole

Doporučená mapa a průvodce
Mapa Kompass nebo VKÚ Harmanec – Vysoké Tatry

Náročnost
Trasy jsou střední a vyšší obtížnosti, obsahují několik exponovaných míst. Nutné je předem absolvovat výcvikové
minimum VHT. Akce není určen pro účastníky trpící závratěmi. V případě potřeby možnost volby alternativní
turistické trasy.

Počasí
V případě špatného počasí může být provedena úprava tras dle aktuální situace. 

Poznámka
V případě dohody o odjezdu z ČR v ranních hodinách bude při cestě tam i zpět připravena ½ denní túra (mimo
regionu Vysokých Tater). 

Kontakt
Ing. Libor Holub, Ph.D., mobil: +420 776 672 383, e-mail: libor.holub@katalogtip


