Zkoušky vedoucích a cvičitelů
vysokohorské turistiky
Termín:

10.–12. května 2019

Místo:

cvičné skály Baby u Lhánic, tábořiště pod skalami v údolí Jihlavy
(GPS: 49°5'56.4"N, 16°13'31.6"E)

Zahájení:

10. 5. v 17:00 hod. na tábořišti

Ukončení:

12. 5. v odpoledních hodinách

Ubytování:

ve vlastních stanech na louce
pod skalami

Stravování:

z vlastních zásob

Doprava:

individuální – automobilem nebo
autobusem do obce Lhánice

Povinné vybavení:















prsní a sedací úvazek
lano φ 10–11 mm v délce 45 m
4 ks smyček φ 9–11 mm v délce cca 2,5 m
1 ks smyčky φ 9–11 mm v délce cca 3,5 m
2 ks slabších smyček – prusíků (2,5 m)
6 ks karabin (minimálně dvě se zámkem)
slaňovací osma nebo jiná pomůcka na jištění a slaňování
souprava pro postup na zajištěné cestě „via ferrata“
horolezecká přilba
lékárnička (obsah bude kontrolován)
vhodný oděv a obuv na lezení
psací potřeby, metodické materiály, doklady, platný průkaz KČT
čelová svítilna
turistická mapa oblasti (např. mapa KČT Okolí Brna – Ivančicko 1 : 50 000)

Doporučené vybavení:



horolezecký průvodce Cvičné skály na Moravě
sada vklíněnců

Výzbroj je uvedena v minimálním množství – stav a kvalita výzbroje budou mít vliv na
výsledek zkoušek.
Při přípravě na zkoušky doporučujeme řídit se materiálem Kvalifikace ve vysokohorské
turistice (k dispozici na stránkách KČT) a metodickými brožurami sekce VHT KČT
(zejména A. Krško: Pohyb v neledovcových velehorách a I. Hejl: Nebezpečí v horách),
které mají k dispozici oblastní aktivisté VHT nebo stávající vedoucí a cvičitelé VHT.

Závaznou přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 15. dubna 2019 na adresu:
Miloš Stejskal
Lesní 5
634 00 Brno

e-mail: stejskalmilos@seznam.cz
mobil: 739 033 769

Na přihlášce musí být uvedeno: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon
nebo e-mail (nejlépe obojí), oblast a odbor KČT.
Kandidáti na vedoucí VHT uvedou také datum a místo akce, na níž získali minimum VHT.
K přihlášce přiložte písemně zpracovaný týdenní program pro družstvo VHT nebo pro
týdenní zájezd se zaměřením na VHT (viz bod C 5* teoretické části zkoušek pro vedoucí
VHT), případně písemně zpracovanou velehorskou túru, zahrnující pochodový náčrt
trasy včetně azimutů pro cestu tam i zpět (viz bod C 6–7* teoretické části zkoušek pro
cvičitele VHT). Program nebo túru zpracujte včetně odhadu finančního rozpočtu.
*) viz materiál Kvalifikace ve vysokohorské turistice:
http://www.kct.cz/cms/sites/default/files/users/user1/dokumenty/
kvalifikace_ve_VHT_aktualizace_2010.doc
Veškeré náklady na zkoušky hradí vysílající složka KČT!!
Zkoušky vedoucích a cvičitelů se budou konat pouze při počtu nejméně 6 přihlášených.

