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Nově do nového roku
2021
Milí turisté, funkcionáři i členové, kteří na svoji
funkci a příležitost možná teprve čekáte.
S potěšením vás všechny zdravím – stále ještě v
adventním čase, tedy krátce před Štědrým dnem a
vánočními svátky, v období, kdy se snad každý z nás s
blížícím se koncem roku zamýšlí nad tím, co dobrého
a prospěšného stihne ještě vykonat, než se starý rok
přehoupne do nového, jak zpříjemnit chvíle prožité s
rodinou, příbuznými či známými a co všechno v
blízké budoucnosti uskutečnit.
Že naše předsevzetí bude v čase přetrvávající
covidové pandemie velmi složité realizovat, je nám
všem nad slunce jasnější. Tradiční a léty ověřené
formy realizace našich akcí narazily na Covid-19.
Právě proto se nechtěně, ale velmi sveřepě, otevírá
prostor (možná právě pro ty z vás, kteří jste zatím jen
přihlíželi) pro nové organizační formy a postupy při
realizaci našich akcí, zejména těch pro veřejnost.
Věřím, že mezi námi jsou nápady a inspirací
překypující jedinci. Dejme jim prostor a jistě ve jménu
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udržení
kontinuity
tradičních
pochodů
přijdou možná i s překvapujícími řešeními,
která umožní účast na našich akcích alespoň
menšímu počtu účastníků než nikomu. Ne
jinak tomu bylo například při letošním 87.
ročníku běhu Velká kunratická (13. 12. 2020).
Namísto jednoho velkého závodu s obvyklou
účastí 4,5 tisíce běžců se závod podařilo
realizovat „jen“ pro 1013 závodníků, kteří v
hlavní kategorii startovali v jednotlivých
„vlnách“ po 50 běžcích ve třiceti minutových
odstupech. „Kde je vůle, tam je cesta!“ – v
našem případě turistická.
Milí turisté, děkuji za všechno, co jste pro
uskutečnění akcí KČT v letošním roce
vykonali, za váš čas a energii, kterou jste
věnovali druhým a nám všem – turistům –
přeji
pohodové
prožití
vánočních
a
novoročních svátečních dnů, pevné zdraví a
nevyčerpatelnou vůli a odhodlání nadále se
věnovat turistice, která nás obohacuje
duševně i fyzicky.
Zdrávi došli!
Vratislav Chvátal, předseda KČT

Zpravodaj KČT
přebírá některé
pravidelné rubriky
Zpráv časopisu
TURISTA
Redakce časopisu TURISTA změnila podmínky
pro zveřejňování Zpráv z činnosti KČT. Lhůta
pro předkládání příspěvků se prodloužila z 5
na 7 týdnů před vydáním čísla. Rada Zpráv
časopisu Turista tak usoudila, že zveřejňovat
„aktuality“ po dvou až třech měsících již není
únosné a některé informace, které si zaslouží
rychlejší cestu k oblastem a odborům bude
dále zveřejňovat v elektronickém Zpravodaji
KČT.
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Zprávy Turisty budou přejmenovány na „Ze
života
KČT“
a
i
nadále
zde
budou
zveřejňovány články:
Informace o udělených vyznamenáních, ty
zveřejňujeme nejdříve tři měsíce po
schválení, aby se oceněný nedočetl o svém
vyznamenání dříve, než mu bude předáno.
Informace o proběhlých významných
akcích KČT a mezinárodních akcích,
srazech, pochodech.
Zprávy o jubileích odborů a to jak
připravovaných, tak již proběhlých.
Změny v síti OTO a TTO, nové odznaky,
atd.
Osobní zprávy – jubilea a nekrology ve
stejném rozsahu, jako dosud.
Příspěvky pro novou rubriku v časopise
Turista nebo pro Zpravodaj posílejte na
adresu
novacek@kct.cz,
články
prosím
doplňte několika kvalitními fotografiemi
(velikost min. 1 MB), vždy uvádějte jméno
autora
textu
i
autora
fotografií.
Nezapomeňte, že pokud budou příspěvky do
Turisty zaslány do 25. dne v měsíci, mohou
příspěvky vyjít nejdříve dva měsíce od zaslání.
Redakční rada Zpráv Turisty zůstává v
dosavadním
složení:
Zdeněk
Cabalka
(předseda), Ing. Ivan Press, Ing. Míla Bradová,
Miloslav Holenda, Ing. Mojmír Nováček
(členové).
Mojmír
Nováček,
sekretáře KČT.

zástupce

generálního

Celostátní kalendář
turistických akcí 2021
Zájemci o zakoupení Celostátního kalendáře
turistických akcí 2021 se mohou se svojí
žádostí obracet na ústředí KČT. Kalendáře
vám
budou
rozesílány
poštou
(cena
poštovného je 30 Kč) nebo je lze vyzvednout
osobně na ústředí KČT. Cena kalendáře je pro
člena KČT stanovena na 30 Kč.
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Cesta Českem přechod celé
republiky, který může
jít každý
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Via Czechia
Další dálkovou stezkou, kterou si můžete v
ČR projít, jsou stezky s názvem „Via Czechia“.
Stezky Via Czechia jsou vhodné pro pěší
turistiku, cykloturistiku nebo zimní turistiku
na lyžích.

Na začátku října 2020 vznikla první dálková
trasa měřící 1000 km, která vede přes celé
Česko
a
spojuje
NEJZÁPADNĚJŠÍ
a
NEJVÝCHODNĚJŠÍ bod ČR. Trasa vede
severem naší republiky a dělí se na deset
jednotlivých etap dle pohoří.
Na webových stránkách www.cestaceskem.cz
si můžete stáhnout mapu celé cesty a
podrobnou kilometráž k jednotlivým úsekům,
která vám pomůže naplánovat váš výlet, či
třeba celý přechod. V případě, že máte zájem
o konkrétní informace, můžete navštívit FB
skupinu
Cesta Českem, a zde se zeptat
ostatních, rádi vám odpoví.
Celý projekt je připraven pro turisty, kteří
začínají, a neví přesně, jak na to. A zároveň
pro turisty, kteří už se v horách pohybují
déle, a hledají třeba nějaký zajímavý tip nebo
motivaci. Je jen na vás, kdy, kde a jak se na
cestu vydáte. Můžete ji jít vcelku, po
jednotlivých úsecích, rozdělit si ji na víkendy,
ze západu na východ nebo naopak, po chatách
nebo se stanem. V itineráři najdete tipy na
přespání. Pomalu, rychle, nebo třeba běžet.
Jít může každý. Cesta Českem je vedena
především po turistických značených trasách.

Trasy Severní stezka a
Jižní stezka
přecházejí celou Českou republikou od
nejzápadnějšího
po
nejvýchodnější
bod,
sledují převážně státní hranici a překračují
nejvyšší vrcholy většiny našich hor.
Trasy procházejí v co největší míře přírodou
a
směřují
k
hlavním
zajímavostem
jednotlivých oblastí. Jsou koncipovány tak,
aby každá etapa končila v místě, kde lze spát
pod střechou, kvalitní turistické ubytování je
k dispozici minimálně každých 20-25 km.
Přibližně u poloviny etap je k dispozici kemp
nebo oficiální tábořiště. Každou stezku lze
projít celou najednou nebo po částech, pěšky,
na kole případně na lyžích, spát komfortně v
penzionech a horských chatách, případně
stanovat na krásných místech. Každý si tedy
může vybrat oblíbenou formu putování nebo
kombinovat jednotlivé aktivity podle reliéfu
krajiny, či ročního období.
Za účelem koordinace obou navržených tras a
jejich propagace se 6. ledna 2021 na ústředí
KČT uskuteční schůzka s autory tras za
účasti předsedy KČT, Rady značení KČT a
ředitele Czech Tourism.
Informace o stezkách Via Czechia najdete na:
https://viaczechia.cz/.
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In-karta IN 25 s platností 1 rok
Hlavní výhody:
· 25 % sleva na jednosměrné jízdenky ve
vlacích ČD v rámci ČR
· 25 % sleva na traťové jízdenky
· Sleva na většinu mezinárodních jízdenek
Běžná cena IN 25% - 450 Kč
Cena pro členy KČT: 350 Kč
In-karta IN 50 a IN50 D s platností 1 rok
Hlavní výhody:
· 50 % sleva na jednosměrné jízdenky ve
vlacích ČD v rámci ČR
· 50 % sleva na traťové jízdenky
· Sleva na většinu mezinárodních jízdenek
Běžná cena IN 50% - 2990 Kč
Cena pro členy KČT: 2 699 Kč
Běžná cena IN50 D: 550 Kč
Cena pro členy KČT (důchodce): 390 Kč

Pro fanoušky
sportovních výkonů
Zástupci
organizace,
která
propaguje
sportovní
mobilní
aplikaci
Peakpoint
navštívili ústředí KČT. Pokud si rádi
zaznamenáváte vaše turistické výkony, je tato
aplikace vhodná právě pro vás. Peakpoint je
totiž "sportovní mobilní aplikace určená pro
všechny fanoušky hor bez ohledu na jejich
věk,
pohlaví
nebo
úroveň
výkonnosti.
Představuje
jedinečný
nástroj
pro
zaznamenávání
informací
o
dosažených
výstupech na vrcholy hor". Aplikace je ke
stažení zdarma. Společnost Peakpoint se
domluvila na spolupráci s KČT. O její podobě
budete brzy informováni.
Více
informací
najdete
https://peakpointapp.com/
nebo
facebookovém profilu Peakpoint.

na:
na

Slevy ČD pro členy
KČT
Nabídka produktů ČD za zvýhodněné ceny
členům Klubu českých turistů pro rok 2021.

K získání kteréhokoliv druhu In-karty
je třeba:
Vyplnit Žádost o In-kartu (k dostání na
pokladnách ČD).
Vyplněnou žádost spolu s fotografií
průkazového formátu při současném
předložení členské karty Klubu českých
turistů odevzdat v pokladnách ČD.
Pořízení nové karty nebo dokoupení aplikace
je možní pouze na pokladnách ČD (nikoli na
e-shopu ČD).
Nabídka je platná od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Nabídku je možné zveřejnit pouze členům
KČT.
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EUROBEDS vyhlašuje
soutěž
K oživení slevového systému se v roce 2021
vracíme k soutěži EUROBEDS, ve které každý
člen KČT může zaslat do 15. 12. 2021 na
adresu eurobeds.vitek@kct.cz nebo poštou
(sekretariát KČT Revoluční 1056/8a, 110 05
Praha 1) schránka EUROBEDS,
oskenované
stvrzenky za zboží nebo služby od slevových
partnerů
EUROBEDS
(minimálně
10
stvrzenek).
Přihlášky budou slosovány a výherci obdrží
hodnotné ceny. Na přihlášku nezapomeňte
uvést Vaši zpětnou adresu vč. č. legitimace
KČT. Ceny budou zveřejněny ve Zpravodaji
KČT, nebo časopisu Turista v průběhu roku.

Vyšla nová publikace
o chatě KČT "Prašivá"
Rádi bychom vám představili novou publikaci
"Prašivá", která vznikla ve spolupráci Klubu
českých turistů odboru Beskydy, Farnosti
Dobrá a Muzea Těšínska, a to k 100. výročí
postavení horské chaty a 380. výročí stavby
kostelíku na Prašivé. Publikace má benefiční
myšlenku - celý výtěžek z prodeje této knihy
bude věnován na obnovu horské chaty Prašivá
a na údržbu kostelíku na Prašivé.
Knížku si můžete zakoupit osobně na chatě
Prašivá
nebo
objednat
na
stránkách:
http://www.chataprasiva.cz/100let/,
kde
najdete i anotaci knihy a další informace.
Podpořte prosím dění na Prašivé zakoupením
pěkného vánočního dárku. Potěšíte tím jistě
své nejbližší a ještě koupí uděláte dobrý
skutek!
Děkujeme Vám všem za podporu a přejeme
příjemné počtení v předvánočně-vánočních
časech.
Klub českých turistů, odbor Beskydy a Chata
Prašivá

Více informací o systému Eurobeds najdete
na: https://kct.cz/eurobeds

Hlavní sponzoři Eurobeds prorok 2021
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
27. Vedení KČT – 22. 10. 2020, Praha

28. Vedení KČT – 12. 11. 2020, Praha

Na
začátku
antivirových
opatření
se
uskutečnila první videokonference Vedení
KČT, byť přes video byli připojeni jen tři
nejvzdálenější
účastníci.
Po
schválení
programu jednání a zápisu z předchozího
jednání se uskutečnila kontrola úkolů, během
níž byly probrány všechny rozpracované
úkoly z předchozích jednání Vedení a ÚV
KČT. JUDr. Petr hrubec informoval o
videokonferenčním
jednání
výroční
konference Evropské asociace turistických
klubů, které schválilo nové stanovy ERA.
Dálkově proběhlo také jednání s vedením
Národní sportovní agentury, které potvrdilo
zákonem danou povinnost vkládání rodných
čísel členů do rejstříku sportovců. Vedení
bylo informováno o přípravě porady sekretářů
oblastí, která nakonec stejně proběhla
dálkově rozesláním materiálů. Ing. Ivan Press
předložil první verzi struktury členství a
členských příspěvků od roku 2022, která byla
po připomínkách přijata a bude projednána na
ÚV KČT. Členové Vedení schválili stav
rozpočtu KČT k 30. 9. 2020 a vzali na vědomí
zprávu o stavu chat a značení. Na jednání
vystoupil Ing. Jaroslav Dolejší, který na
žádost Vedení prověřil aktuální stav našich
chat a konstatoval, že téměř na všech chatách
by se měly opravit střechy a fasády. Setkání
nájemců chat bylo odloženo na dobu po
koronaviru, až budou zřejmé další možnosti
podpory nájemců chat. Nově bylo schváleno
zvýšení podpory ubytování na chatách Pláně a
Prachov ze 30 na 50 Kč za noc. Klubu byla
nabídnuta ke koupení chata Gírová ve
Slezských Beskydech, ale vzhledem ke stavu
chaty, prodejní ceně a předpokládaným
nákladům na modernizaci byla nabídka
odmítnuta. V závěru jednání informoval
Zdeněk Cabalka o masívním zájmu o
certifikaci ubytoven a o záměru zvýšit cenu
za certifikaci z 2000 na 5000 Kč za
certifikovanou chatu

Videokonference se již zabydlela na jednání
Vedení KČT. Po připomínkách byl schválen
program jednání i zápis z předchozího
jednání. Při kontrole úkolů byl schválen
záměr na spolupořadatelství evropského
setkání turistů EURORANDO v roce 2026 v
Krušných horách společně s německými
partnery.
Aktuální informace:
Pracovníci sekretariátu a další hosté
vysadili cca 60 stromů v chatovém táboře
v Jinolicích, jako náhradu za smrky, uschlé
při kůrovcové kalamitě.
Aktuality ze značení.
O jednání redakční rady časopisu Turista,
která, projednala změny v časopisu v
nadcházejícím ročníku 2021.
Klub začal spolupracovat se dvěma
aktivitami, které chtějí propagovat pěší
trasu kolem Česka, severní a jižní trasou
propojit nejzápadnější a nejvýchodnější
bod ČR.
Ústřední sekretariát intenzívně pracuje na
e-shopu KČT.
Proběhlo
jednání
s
Mgr.
Marcelem
Goetzem o spolupráci na Dni a Měsíci věží
a rozhleden.
Manažer slevového systému EUROBEDS
Ing. Miloslav Vítek přišel s námětem na
oživení systému Eurobeds obnovením
soutěže členů, kteří slevy Eurobeds
pravidelně čerpají.

Hlavním bodem programu byla příprava 7.
jednání ÚV KČT. Na základě hygienických
omezení bylo jednání rozděleno na dvě části.
V první, která proběhla v původním termínu
(27. 11. 2020) pouze elektronicky, hlasovali
členové ÚV KČT per rollam o méně
kontroverzních bodech jednání. Body, které
vyžadují přímou diskuzi, budou projednány na
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
jednodenním jednání 23. 1. 2021. Kromě této
změny Vedení KČT schválilo měsíční posun na
výroční členské schůze (do konce února),
konference oblastí (do konce března) a posun
celostátní konference na 24. 4. 2021. V dalším
jednání byly probírány materiály, které budou
předloženy ÚV KČT k projednání formou per
rollam. V případě pokračujících omezení v
době koronaviru byly doporučeny zásady:
V maximální možné míře realizovat
program KČT.
Respektovat
opatření
vlády
ČR,
Ministerstva zdravotnictví a hygienické
služby a bránit šíření nákazy.
Dbát maximální obezřetnosti, aby finance
na zajištění akcí nebyly zmařeny při jejich
omezení nebo náhlém zrušení.
Mgr. Vratislav Chvátal zpracoval návrh
nového členského průkazu, který by byl
platný od roku 2022. Pro jednání ÚV byly
schváleny úpravy rozpočtu roku 2020.
V dalším programu Vedení KČT jednalo o
žádosti o dotaci od Národní sportovní
agentury (od roku 2021 bude dotace pro sport
rozdělovat místo MŠMT). Ve zprávě o stavu
chat bylo konstatováno, že po vybudování
mrazicího boxu v Bezručově chatě na Lysé
hoře byly uvolněny 3 lednice, které mohou
být nabídnuty jiným chatám KČT. Na podporu
nájemců chat byl vyhlášen program COVID –
Ubytování 2, který bude bez finanční
spoluúčasti KČT. Vedení KČT schválilo
zapojení KČT do Aliance zodpovědných
pořadatelů veřejných sbírek (AZPVS). Sbírka
na chatu Prachov splňuje požadavky asociace.

7. Ústřední výbor KČT – jednání per
rollam 20. – 27. 11. 2020
Členům a obvyklým hostům ÚV KČT byly 20.
11. 2020 rozeslány materiály k 27 bodům
jednání. Některé body jsou pouze „na
vědomí“, u jiných byli členové vyzváni k
hlasování per rollam do 18:00 hod. 27. 11.
2020. Další část jednání je navržena jako
prezenční v sobotu 23. ledna 2021, pokud to
hygienická pravidla dovolí. Z 19 členů ÚV KČT
(14 zástupců oblastí a 5 členů Vedení KČT)
zaslalo své hlasy 18 členů, schváleny byly
všechny předložené body:
Program jednání ÚV (18 pro).
Schválení zápisu ze 6. ÚV (17 pro).
Kontrola úkolů z předchozích jednání ÚV,
vč. hlavních úkolů 2019 – 2020 (18 pro).
Příprava celostátní konference distanční
formou (15 pro).
Činnost KČT v případě pokračujících
omezení (17 pro).
Navržená opatření jsou uvedena výše u 28.
Vedení KČT.
Návrh nového členského průkazu od roku
2022 (10 pro).
Rozpočet KČT – plnění, úpravy rozpočtu
2020 (13 pro).
Rozpočet významných a mezinárodních
akcí 2021 (13 pro).
Změna směrnice ORG 3 Členské příspěvky
a členství (17 pro).
Změna směrnice ORG 4 Členská evidence
KČT (17 pro).
Změna směrnice HOSP 8 Pokyny pro
certifikaci turistických ubytoven (17 pro).
Evidence skutečných majitelů právnických
osob (16 pro).
Zrušení odboru 101022 TJ Zdraví Praha (18
pro).
Další body byly předloženy „na vědomí“:
Stav „překlopení“ jednotných e-mailových
adres odborů – zatím oživeno 60 % adres.
Účast členů Vedení a ÚV KČT na
významných a jiných důležitých akcích v
roce 2021.

Členové Vedení KČT

2020_07

STR. 8

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
Úpravy ve vydávání časopisu TURISTA od
roku 2021.
Vyhodnocení výzvy oblastem k předložení
vhodných tras pro českou certifikaci a
modernizaci – dosud předložilo 7 oblastí.
Vývoj chat a nemovitostí KČT od 05 do 11
/ 2020.
Stav veřejných sbírek na chatu Prachov a
Jiráskovu chatu na Dobrošově.
Přehled dotací a grantů v roce 2020.
Informace o činnosti společnosti TRASA.
Návrh organizačních termínů v roce 2021.
Příprava
výročních
členských
schůzí
odborů a oblastních konferencí.
Stav registrace odborů a oblastí u KČT.
Aktuality ve značení od 05 do 11 / 2020.
Zpráva o činnosti Ústřední kontrolní
komise.
Informace z činnosti pracovní komise pro
nové sídlo KČT.
Mojmír
Nováček,
sekretáře KČT

zástupce

generálního

Členové a hosté ÚV KČT na chatě Pláně
6. jednání v 06/2020

