Klub českých turistů – sekce vysokohorské
turistiky spolu se sekcemi VHT KČT oblastí
Vysočina, Jihomoravská a Zlínského kraje
pořádá ve dnech 8.-11.9.2022 dvanáctý ročník
celorepublikového srazu VHT:

Dny vysokohorské turistiky na skalách Žďárských vrchů
1. Místo konání: Penzion Poslední míle v Milovech (v severozápadní části obce) -16 km
S od Nového Města na Moravě. GPS 49.6688128N, 16.0869700E.
Lezecká část proběhne na skalách Žďárských vrchů.

2. Program bude tvořen následujícími částmi:
Účastníci, rozděleni do skupin 4 až 8 osob se budou pohybovat pod vedením cvičitelů
VHT v jednotlivých skalních oblastech Žďárských vrchů, kde bude od čtvrtka do nedělního
odpoledne probíhat zajištěné lezení.
Výběr lezeckých cest bude závislý na schopnostech jednotlivých účastníků tak, aby si "zalezl"
každý, kdo o to bude mít zájem.
Vyzkoušet lezení i slaňování si mohou i absolutní nováčci.
Součástí programu bude absolvování improvizované zajištěné cesty (via ferráty). V případě
dohody předem lze pro zájemce zajistit výcvikové minimum VHT.
Lezecká:

Účastníci, kteří nemají zájem o lezení a nechtějí doprovázet lezce ke skalám, budou
pod vedením cvičitele turistiky poznávat krásy Žďárských vrchů.
Turistická:

Účastníci budou pod vedením cvičitele turistiky poznávat jiné krásy Žďárských
vrchů, případně Toulovcových maštalí apod., dále jednotlivé skalní lokality a jejich okolí.
Cykloturistická:

Společenská: čtvrtek

:

pátek:
-

18:30
20:00
20:30
21:00

- prezence účastníků
- oficiální zahájení srazu
- rozdělení do lezeckých družstev
- promítání z vysokohorských akcí

17:45 - soutěž dětí a dospělých v prusíkování
20:00 - promítání z minulých ročníků Dnů VHT a z vysokohorských
akcí některých účastníků

sobota:
- 17:00 - malý turistický závod
- 20:00 - vyhodnocení soutěže v prusíkování a malého turistického
závodu, předání cen vyhodnoceným účastníkům
- 20:20 - zhodnocení akce
- 20:40 - oficiální ukončení akce
- 20:50 - táborák s opékáním špekáčků nebo promítání dalších obrázků
neděle:
- 14:00 - skončení akce na skalách
Zážitková turistika:

„troufne“.

Mix z výběru nabídek činností, o kterou má účastník zájem a na kterou si

3. Doprava: do místa srazu v Milovech individuálně osobními auty účastníků nebo vlakem
do Žďáru nad Sázavou, dále autobusem do Milov. Od zastávky Sněžné, Milovy cca 480 m
směrem na Svratku.
Přesuny k jednotlivým skalním lokalitám buď pěšky, osobními auty účastníků a dále pěšky,
nebo na kolech účastníků. Skály jsou až na výjimky dostupné po zpevněných lesních cestách.

4. Ubytování: je zajištěno v hlavní budově penzionu Poslední míle ve tří až šestilůžkových
pokojích. Sociální zařízení je na poschodí.

5. Stravování: je zabezpečeno formou polopenze, která začíná večeří ve čtvrtek v 19:30
hodin a končí snídaní v neděli. Ostatní strava během dne je z vlastních zásob účastníků.
Možnost dokoupení potravin ve větších obcích během přesunů mezi skalními lokalitami je
omezená. V penzionu je k dispozici pro účastníky akce lednice.

6. Účastnický poplatek: zahrnuje ubytování v penzionu včetně poplatku obci, polopenzi a
organizační výdaje na zajištění akce a činí - za celou dobu pobytu:
1838 Kč - člen KČT

1 395 Kč - dítě - KČT

1 898 Kč - nečlen KČT

1 445 Kč - dítě - nečlen

- za zkrácenou dobu pobytu, to je od pátku:
1 378 Kč - člen KČT

1 046 Kč - dítě - KČT

1 423 Kč - nečlen KČT

1 083 Kč - dítě -nečlen

Cena pro dítě zahrnuje dětskou polopenzi. Za dítě považuje ubytovatel děti do 10 let věku!
Cena vegetariánské apod. stravy je vyšší celkem o 60 Kč, případně o 40 Kč (od pátku).
Účastnický poplatek nezahrnuje případné zapůjčení lezeckého vybavení.

7. Organizační výbor:
-

Mgr.Jiří Nováček – přihlášky
tel.607 857 779, novacek.jiri@seznam.cz
Ing.Libor Holub Ph.D. – vedoucí lezeckého programu
tel.776 672 383, libor.holub@katalogtip.cz
Petr Pola – promítání z akcí, vedoucí cyklotras
tel. 605 737 448, pola.petr@tiscali.cz
Miloš Stejskal – turistický závod, prusíkování, metodické zabezpečení
tel.739 033 769, stejskalmilos@seznam.cz
Ing.Jindřich Urban – prezentace, finanční zabezpečení, organizace, propozice
tel. 736 740 529, jindra.urban@tiscali.cz.

8. Přihlášky: zasílejte na e-mail Mgr.Jiřího Nováčka do naplnění rezervované kapacity
v penzionu formou vyplněných přihlášek (viz čl.15 propozic), nejpozději do 30.6.2022. Za
ucelené kolektivy zasílá kolektivní přihlášku vedoucí kolektivu, platbu pak odesílá jednou
částkou na účet: 99540831/0100, specifický symbol: 892022, variabilní symbol: datum
narození účastníka (příp. vedoucího kolektivu) nebo jméno účastníka a to do 30.6.2022.
V přihlášce uveďte délku doby pobytu, to je od 8.-11.9.2022 anebo od 9.-11.9.2022 a téma
fotografií, které přivezete k promítání.
V přihlášce uveďte požadavek na odlišnou stravu.
Zařazení mezi přihlášené bude potvrzováno elektronicky.
Po obdržení zálohy bude vedoucímu kolektivu elektronicky potvrzeno převzetí zálohy.
V případě zrušení přihlášky a zajištění náhradníka si finanční vyrovnání provedou oba mezi
sebou. V případě nezajištění náhradníka se vrací pouze částka, která se podaří vrátit od
poskytovatele ubytování, nejvýše však 70 % uhrazené ceny přihlášeným. Náhradník zašle v co
nejkratším termínu vyplněnou přihlášku.

9. Prezence: čtvrtek 8.9.2022 od 18:30÷19:20 hodin s tím, že v 19:30 hodin bude vydávána
večeře, po které proběhne kontrola výzbroje, zahájení srazu, rozdělení do družstev a
„přidělení skal“ a tras na pátek. Po předchozí dohodě lze zahájit lezeckou část ve čtvrtek
dopoledne.

10. Podmínky účasti: zúčastnit se mohou osoby starší 18 let, děti pouze v doprovodu rodičů,
prarodičů anebo vedoucích TOM. Zdravotní stav účastníků musí být přiměřený obtížnosti
zvoleného programu. Upřednostněny budou skupiny s vlastními cvičiteli VHT.

11. Pojištění: Cvičitelé jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy KČT (úraz a zodpovědnost),
ostatní účastníci jsou rovněž pojištěni (úraz).

12. Seznam výstroje a výzbroje: Pro chůzi mezi skálami pevnou obuv, pro lezení mohou
být pohory, lezečky, případně starší těsné tenisky, starší tepláky a košile, sedací a prsní
úvazek, propojovací lano  9÷11 mm (příp. plochá smyčka), dlouhá 2÷3m, odsedací plochá
smyčka, 2 karabiny s pojistkou, slaňovací osma, 2 prusíky, přilba. Pro lezení na skalách je
přilba povinná.
Pro skupinu lano  ÷ mm, dlouhé 50÷60 m. Pro pohyb od skály ke skále je možno
použít jízdní kolo.
Po předchozí dohodě lze jisté množství lezeckého materiálu zapůjčit.
Každý účastník bude mít s sebou svoji osobní lékárničku s léky, které užívá.
Pro absolvování zajištěné cesty: sedací a prsní úvazek, propojovací lano  9÷11 mm (příp.
plochá smyčka), dlouhá 2÷2,5m, feratový set, přilba.
Doporučení: v případě, že lezeckou výzbroj nevlastníte, je vhodné si ji napoprvé vypůjčit.
Teprve po absolvování Dnů VHT získáte představu o tom, zda vás tato činnost baví a co
konkrétně bude třeba nakoupit.

13. Doporučená mapa a horolezecký průvodce:
-

mapa KČT č.48 Žďárské vrchy 1:50 000
Skalní oblasti na Moravě (vydala sekce VHT KČT 2010) nebo například
Horolezecký průvodce Žďárské vrchy (vydala např. TJ Vysočina Žďár nad Sázavou 1983)

14. Ukončení srazu: Sraz končí v neděli odpoledne na jednotlivých skalách nebo túrách
s tím, že oficiální ukončení akce se uskuteční v sobotu večer.

15. Text přihlášky (viz samostatná příloha)

