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Spolu to zvládneme!
Milí turisté,
jaro je tu, ale možnost naplno zahájit turistickou
sezónu

ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZPRÁV NA
FACEBOOKU A WEBU KČT

je

nedohlednu.

Jsme

v

zajetí

nákazy

označované jako COVID19 a v současné době nikdo
netuší, kdy bude tento stav zažehnán a kdy se
vrátíme

NA KOLE PO CHATÁCH KČT

v

zpět

do

standardního

každodenního

životního režimu… Přes prvotní opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR z 10. března 2020 (které ještě dávalo
jakousi šanci na realizaci některých turistických akcí)

FOTOBANKA KČT

byl o dva dny později usneseními vlády ČR až do 11.
dubna vyhlášen v celé ČR nouzový stav. Následně
vešlo v platnost další usnesení vlády ČR, které

MAPA S TURISTICKÝMI
TRASAMI OD TRASY
ZASÍLÁNÍ TIPŮ NA VÝLETY

zásadním způsobem omezilo volný pohyb obyvatel.
Vedení KČT, reagovalo na vzniklou situaci v souladu
s aktuálně vyhlašovanými nařízeními. Jsem rád, že
vzniklou situaci pochopily a respektují i naše oblasti
a odbory KČT, které mají vlastní právní osobnost.
Proto

o

uskutečnění,

turistických

akcí

resp.

odborů či

zrušení,

plánovaných

oblastí

KČT musely
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v daném čase rozhodnout jejich statutární
orgány a nikoliv "ústředí", resp. Vedení KČT.
Odborníci apelují, že klíčovou prevencí před
nákazou
virem
COVID19
je
omezení
mezilidských kontaktů. To pro nás – turisty –
není úplně typické, ale právě proto vás
vyzývám: buďme trpěliví a ukáznění – byť
časové omezení pro bezpečné uskutečnění
našich aktivit bude velmi pravděpodobně
pokračovat.
Některé
akce
již
bohužel
v letošním roce nestihneme uskutečnit. C'est
la
vie.
Nehledejme
způsoby
jak
pro
individuální
„potěšení“
obejít
nařízení
směřující k ochraně nás všech před šířící se
nákazou. Vydržme, abychom se po nucené
pauze společně pustili do přípravy a realizace
dalších
akcí.
Milí
turističtí
přátelé,
zachovejme si životní elán a optimismus. Nic
přece netrvá věčně! Přeji všem pevné zdraví a
trpělivost a těším se na shledanou na
turistických trasách.
Spolu to zvládneme!
Vratislav Chvátal, předseda KČT

Zveřejňování zpráv na
facebooku a webu KČT
K nejběžnějším turistickým informačním
kanálům patří turistický web a turistický
facebook. Tyto informační kanály by určitě
neměly sloužit pouze k jednostrannému toku
informací. Rádi bychom vám tyto kanály
nabídli k dispozici, pro šíření informací o
vašich
turistických
akcích,
turistických
aktivitách, zajímavostech z vašeho okolí. Pro
zájemce o zveřejňování zpráv na webu a
facebooku uvádíme několik zásad.
Zprávy na webu KČT:
1/ Pozvánky na akce: článek by měl být
doplněn alespoň jednou žánrovou fotografií
(např. z minulého ročníku), případně krátkým
kvalitním videem (stačí uvést odkaz na vaše
video z youtube).
2/ Zpráva o uskutečněné akci: článek by měl
být
doplněn
alespoň
jednou
fotografií
(nejlépe z popisované akce). I zde je možnost
nasdílení vašeho videa z youtube.
3/ Zajímavá turistická trasa: článek může být
obsáhlejší. Může obsahovat odkaz (proklik) na
další www stránky, případně může
být
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doplněn přílohou. Článek musí být doplněn
fotografií, případně jich může být více (cca do
10).
Zprávy na facebooku KČT - oficiální:
1/ Pozvánka na akci – pozvánky umísťujeme
do facebookové sekce „Nadcházející události“,
kde je vyvěšena až do data konání akce.
2/ Zajímavá turistická trasa, informace
z vašeho regionu: článek by měl být dlouhý
max. do 20 vět + žánrová fotografie (počet
fotogafií max. 10).

Na kole po chatách
KČT
KČT v současné době zvažuje vytvoření cyklo
- turistické nabídky. Jednalo by se o vytvoření
několikadenní cyklistické trasy, která spojí
vybrané chaty KČT. Konkrétně se jedná o tyto
objekty: Chata Pláně pod Ještědem –
Turistická chata Prachov – Vosecká bouda –
Chata pod Studničnou – Jiráskovou chata na
Dobrošově – Chata na Čiháku. Všechny chaty
se nachází v denní dojezdové vzdálenosti,
která se pohybuje v rozmezí 50 – 70 km.
Chaty by nabízely cyklistům ubytování a
stravování, takže by si případný zájemce mohl
vyjet tzv. na lehko. Objednání ubytování na
uvedených chatách by probíhalo z jednoho
místa. K článku přidáváme výškový profil
trasy, ze kterého je jasné, že tato nabídka je
"opravdovou" výzvou pro všechny cyklisty. Z
prvních ohlasů víme, že oslovení cyklisté měli
zájem o možnost dobíjení elektrokol (určitě
bude realizované) a možnost výběru kratších
etap, případně jiných nástupních míst (tato
varianta bude také možná).
Velice bychom přivítali vaši zpětnou vazbu,
jestli tato nebo podobné aktivity mají pro vaši
turistickou
činnost
význam.
Ohlasy
a
připomínky posílejte na koordinátora této
akce baca@kct.cz.
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Fotobanka KČT
Ústřední sekretariát KČT se rozhodl vytvořit
fotobanku, která by sloužila pro potřeby
činovníků KČT mající na starost propagaci.
Citelně
se
nám
nedostává
kvalitních
žánrových fotografií, které bychom mohli
zveřejňovat bez neustálého zjišťování, jestli k
nim máme autorská práva. Každý, kdo by do
fotobanky fotografie poskytl, by dal zároveň
souhlas k jejich nekomerčnímu použití. Vaše
fotografie by se tak mohly dostat na web KČT,
facebook a různé informační materiály KČT.
Fotobanka by byla přístupná všem, kteří by
požádali o přístup do této databáze. V
současné době ústřední sekretariát například
spolupracuje s M. Mejzrem z KČT Sokol
Turnov. Jeho fotografie je použita na úvodní
stránce tohoto Zpravodaje a jeho fotka zimní
Šumavy byla cca 3 měsíce na home page webu
KČT.
Velice přivítáme, když se okruh foto
přispěvatelů rozroste
a my budeme moci
vaše
fotografie
používat
a
předvádět
turistické veřejnosti.
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Zasílání tipů na
výlety
Rádi bychom rozšířili turistickou nabídku na
webu KČT o tipy na výlety. Tato nabídka
samozřejmě nemůže vzniknout bez vaší
součinnosti. Pokud byste měli zájem, aby na
našem webu vznikl nový odkaz s názvem
"Vaše tipy na výlety" posílejte nám vaše tipy
na zajímavé výlety.
Pozvánka by měla
obsahovat minimálně tyto informace:
- Nástupní a cílové místo výletu
- Popis trasy se základními údaji (vzdálenost,
náročnost, vhodné, či nevhodné pro děti,
případně rodiny s kočárky)
- Dosažitelná
místa
po
trase veřejnou
dopravou
- Obecný
popis
trasy s upozorněním na
významné přírodní či historické památky
- Další
info (fotografie, případně mapa z
www.mapy.cz s vyznačenou trasou a pod.).

Mapa s turistickými
trasami od Trasy
Společnost Trasa, s.r.o. nabízí originální
mapu. Její provedení se setkalo s velkým
úspěchem v minulém roce na výstavě s
názvem "Zdrávi došli", která se uskutečnila v
Národním památníku na Vítkově.
Jedná se o mapu ČR, na které jsou zakresleny
všechny turistické trasy. Barevně vyznačené
turistické trasy jsou zakresleny ve shodě s
tím, jak jsou trasy vyznačeny ve skutečnosti.
Stav všech turisticky značených tras je zde
zachycen k 1. 1. 2019, kdy bylo
vyznačeno
43 433 km turistických tras.
Laminovaná mapa je dodávána v různých
formátech, takže si ji můžete vystavit ve vaší
klubovně, nebo například ve vstupní hale
budovy, kde sídlí váš odbor.
Mapu si můžete objednat na emailové adrese:
trasa@trasa.cz.

Připomínky ke Zpravodaji KČT, případně důležité informace z dění v KČT, které potřebujete
rychle zveřejnit, zasílejte na baca@kct.cz.

