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Pojďme společně
nastartovat turistiku
Milí turisté,
byť ještě stále platí různá omezení proti šíření nákazy
COVID-19, jako věčný optimista vás co nejsrdečněji
zdravím a děkuji všem, kdo jste „nesložili zbraně,“ ale
statečně se snažili (a stále snažíte) uskutečnit maximum
možného z pečlivě naplánovaných turistických akcí. S
opožděným nástupem jara v podhoubí našeho spolku již
raší mnohačetné výhonky turistických aktivit - pravda,
mnohdy
organizačně
přizpůsobených
limitujícím
pravidlům, ale přesto umožňujících realizovat turistický
program a prospět zdraví našeho těla i duše. Po úmorné
době plné omezení pohybu a setkávání s přáteli bez
možnosti sdílet zážitky jsme připraveni vyrazit na
turistické trasy, cesty a stezky do přírody, za
poznáváním, sportem i do společnosti. Přeji vám tedy
radost z toulání po červené, modré, zelené a žluté.
Nechť vás turistické značky vždy dovedou k zajímavým
cílům. A pokud chcete zažít něco nového a přitom
symbolicky přispět k propagaci a podpoře KČT a
fenoménu „značení“ turistických tras, přijďte 11. června
2021 mezi 10 – 20 hodinou na náměstí Republiky v Praze.
Zde bude po celý den probíhat pražská varianta akce
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TURISTICKÁ ZNAČKA. Přijďte se projít po trase
do Náprstkova muzea a zpět, zkusit si nakreslit
turistickou značku, anebo si ji zakoupit jako
suvenýr v reálné či zmenšené velikosti
namalovanou na dřevěném podkladu - překližce
nebo masivu. Pro rodiče s dětmi bude připraven
doprovodný program s využitím interaktivních
her v režii partnera KČT – firmy PEFC. U
příležitosti významného dne KČT (11. června)
a vyznačení první turistické trasy KČT bude k
dispozici i příležitostné poštovní
razítko
s možností jeho oražení na tiskový arch s
turistickými známkami s motivy fiktivní mapy a
turistických značek.
Milí turisté, přeji vám stálé zdraví a těším se na
nová turistická setkávání.
Vratislav Chvátal, předseda KČT
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posílat na eshop@kct.cz.
Pokud byste na vašich výletech narazili na
turistický sortiment, o kterém si myslíte, že by
se hodil pro e shop KČT, můžete nás
kontaktovat a poslat tip, případně fotografii
takového zboží. Po posouzení vhodnosti zboží s
turistickou tématikou firmu zkontaktujeme a
pokusíme se domluvit podmínky případného
prodeje na stránkách e shopu KČT.

Byl spuštěn e shop KČT
Na konci měsíce února byl spuštěn e shop KČT
(https://eshop.kct.cz),
jehož
smyslem
je
nabídnout členům KČT a turistické veřejnosti
ucelenou a přehlednou nabídku turistického
vybavení, které KČT nabízí.
V nabídce e shopu KČT tak můžete najít
tradiční turistické reklamní předměty v podobě
odznáčků,
kšiltovek,
nášivek,
turistických
vizitek, plecháčků a skleněných půllitrů se
značkařskými motivy. Dalším sortimentem e
shopu jsou publikace (knihy, průvodce, plakáty)
a oblečení, které je opět doplněno klubovým
logem, nebo motivy turistického značení.
V současné době probíhá jednání s firmami,
které na český trh dodávají turistické oblečení a
doplňky (vařiče, karimatky, turistické nádobí…).
Prvním výsledkem těchto jednání je navázání
spolupráce s firmou Alpine Pro. V minulém
týdnu jsme rozšířili nabídku turistického e
shopu o bundy, mikiny, kalhoty a batohy od této
firmy. Některé výrobky jsou opět doplněny o
logo KČT. Budoucí zákazníky určitě potěší
informace o tom, že zboží na e shopu KČT je
levnější než v kamenném obchodě a eshopu
Alpine Pro.
Oblasti a odbory KČT mají dále možnost
hromadných objednávek konkrétního zboží. Zde
se nabízí možnost získat množstevní slevu,
případně doplnit logo KČT názvem konkrétní
oblasti, či odboru. Vaše případné dotazy můžete

Využijte
slevu
na
nákup
zboží
značky
BUSHMAN do 15. 7.
Když se řekne „obléknout se na pohodu“,
znamená to nejen dobře vypadat, ale hlavně
cítit se pohodlně. Tak, aby vás nic neomezovalo,
v pohybu ani netlačilo a vy jste si mohli užívat
svobodu ve všem, co děláte. Pokud hledáte
pohodlné oblečení na krátké i delší výlety, a
navíc z přírodních materiálů, BUSHMAN je ta
pravá volba.
Nyní, díky spolupráci s firmou BUSHMAN,
můžete využít nákupní bonus 200,-Kč, který je
možné uplatnit v e shopu www.bushman.cz, a
také přímo v kamenných prodejnách BUSHMAN.
Sleva platí na celý nákup nad 1000,-Kč, tedy i
na zlevněné zboží. Pro uplatnění v e shopu
BUSHMAN stačí v košíku zadat slevový kód
KCT2021. Jeho platnost je do 15. 7. 2021. Bonus
neplatí na nákup dárkových certifikátů a nelze
ho sčítat se slevou v BUSHMAN Clubu. Více se
dozvíte na stránkách bushman.cz a kct.cz.
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Dárkové
poukazy na
e shopu KČT

Nové ceny turistických
map společnosti TRASA

Chcete odměnit člena svého odboru a nevíte
jakým způsobem? Přemýšlíte, co darovat
vašemu známému k jeho významnému jubileu?
Bojíte se, že koupíte drahý dárek, který
oslavenec nakonec vůbec nevyužije?

Ceny map KČT 1 : 50 000 jsou od 1. 4. 2021
stanoveny následovně:
doporučená maloobchodní cena papírové
mapy: 149,- Kč
cena
papírové
mapy
na
e-shopu
www.webareal.cz/trasa: 125,- Kč
cena laminované mapy na e-shopuTrasy:
199,- Kč

Využijte náš dárkový poukaz pro nákup na e
shopu KČT. Stačí jen sdělit finanční výši vašeho
daru a my dárkový poukaz připravíme a zašleme
na příslušnou adresu dle vašich instrukcí.
Vyhnete se tak nákupu zbytečné věci a
obdarovaný dostane opravdu jen to, co ho
skutečně potěší. Žádost o vydání dárkového
poukazu posílejte na adresu: eshop@kct.cz.
Pokud chcete obdarovat příznivce klasických
tištěných nebo laminovaných map budete moci
využít
nabídku společnosti Trasa, s.r.o. Ta
připravuje obdobný dárkový poukaz, který bude
během měsíce května
ke stažení na:
http://www.webareal.cz/trasa

Pro členy KČT platí na e-shopu i u regionálních
distributorů zvýhodněné ceny:
cena papírové mapy: 115,- Kč
cena laminované mapy 169,- Kč
Slevy pro členy KČT jsou poskytovány
ověření čísla členského průkazu.

po

Projekt "Po chatách
KČT" - II. ročník
Projekt Po chatách KČT vstupuje letos do
druhého roku své existence. V loňském roce ho
využila necelá stovka turistů, kteří pěšky či na
kole navštívila chaty KČT a využila balíček
služeb, které pro ně KČT připravil.
Projekt „Po chatách KČT“ umožňuje zájemcům
objednat si tzv. z jednoho
místa turistický
balíček, který obsahuje zajištění ubytování a
stravování na chatách KČT s možností cestovat
tzv. nalehko. Projekt je rozdělen na dva
programy.
Pěšky po chatách KČT. Do tohoto programu
jsou zařazeny tyto chaty: Vosecká bouda,
Brádlerovy boudy, Turistická chata Výrovka a
Chata pod Studničnou.

Získání
dotace,
či
návratné
finanční
pomoci u vaší obce

Další program se jmenuje „Na kole po chatách“
a nabízí tyto chaty: Turistická chata Pláně pod
Ještědem, Turistická chata Prachov, Vosecká
bouda, Chata pod Studničnou, Jiráskova chata,
Chata Na Čiháku.

Pokud by odbor KČT měl v úmyslu ve vaší obci
vybudovat něco pro sebe, a co je zároveň
veřejně prospěšné, je možné požádat obec o
dotaci či o návratnou finanční výpomoc, která
je bezúročná. Více najdete v zákonu č.
250/2000 Sb.

Trasu si každý může zvolit podle své
výkonnosti. Projekt umožňuje i zařazení tzv.
odpočinkových dnů, a to pro případ, kdy se
rozhodnete zůstat na jedné chatě více dnů.
Stejně tak lze některou chatu vynechat, nebo jet
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jen určitou část cesty a zbytek si nechat na
příště. Všechny alternativy si můžete zvolit v
rezervačním formuláři.
Cena balíčku je samozřejmě nižší než součet
jednotlivých cen ubytování na vámi zvolených
chatách. Z celkové ceny za ubytování se dále
členům KČT odečítá sleva na chatách, kterou
mohou čerpat dle směrnice KČT.
Podrobné informace o projektu najdete na
www.kct.cz. Video z prvního absolvování trasy
"Na kole po chatách" najdete na nově zřízeném
youtube kanále KČT (https://1url.cz/nKQLt).

Výběrové
řízení
chata KČT Na Čiháku
2. kolo
V prvním kole (uzávěrka byla 30. 4. 2021) se do
výběrového řízení na nájemce chaty KČT Na
Čiháku nikdo nepřihlásil. Z toho důvodu byla,
na základě rozhodnutí Vedení KČT, cena
ročního nájmu z původních 400.000,- Kč + DPH
snížena na 300.000,- Kč + DPH. Ostatní
podmínky zůstávají stejné. Termín pro podání
nabídek je 30. 5. 2021. Podrobnější informace o
výběrovém řízení najdete na webu KČT na:
https://1url.cz/BKQHD
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Rozhledna roku 2020 –
Holedná v Brně
Začátkem března 2021 byl vyhlášen výsledek
ankety ROZHLEDNA ROKU 2020:
1. místo: Holedná v Brně – 1093 hlasy
2. místo: Chalupská Štěpánka (Zemětice) –
818 hlasů
3. místo: Šibeník u Nového Hrádku – 407
hlasů
Vítězná rozhledna HOLEDNÁ byla otevřena v
prosinci 2020, je plně ocelová a vyhlídkovou
plošinu má ve výšce 34,3 m. Nachází se v Brně,
na úbočí vrchu Holedná (391 m), poblíž
stejnojmenné obory a je z ní vyhlídka na velkou
část města.
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Zdolejte alespoň
vrcholů s KČT!

pět

V době od 1. 5. – 30. 9. 2021 vyhlašuje Klub
českých turistů společně s partnerem KČT
společností PEAKPOINT novou soutěž o zdolání
5 vrcholů KČT. Můžete si vybrat z 69 vybraných
vrcholů,
které
jsou
zde:
https://peakpointapp.com/detail-vyzvy/44.
Odměněni budou 3 nejrychlejší, dále 3 s
nejvyšším počtem vrcholů , a pak náhodně
vybraných 5, kteří splní výzvu, tedy zdolají 5
vrcholů KČT.

Evropský strom roku
V minulém Zpravodaji jsme vás vyzvali k
hlasování pro českého zástupce v anketě
Evropský strom roku 2020. Výsledky hlasování
pro 14 národních stromů byly vyhlášeny 17.
března.
1. místo: Tisíciletý dub z Leciny (Španělsko)
– 104.264 hlasy
2. místo: Tisíciletý platan z Curingy (Itálie) –
78.210 hlasů
3. místo: Starověký platan (Ruská federace)
– 66.026 hlasů
7. místo: Jabloň u Lidmanů (Česko) – 32.028
hlasů
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
31. jednání Vedení KČT
Další jednání Vedení KČT se konalo 11. února
2021, opět částečně s osobní účastí na
ústředním sekretariátu v Praze a částečně s
dálkovým připojením. Po schválení programu a
zápisu z minulého jednání byla projednána
kontrola úkolů. V aktualitách bylo Vedení KČT
informováno o jednání o projektu Stezka
Českem Ing. Martina Úbla a propojení s KČT, o
aktualitách ze značení, o semináři agentury
CzechTourism, o jednání Rady pro prezentaci a
o nabídce sbírky turistických suvenýrů pana
Jiřího Dvořáka z Tábora.
Dále byl projednán program 2. části jednání
podzimního ÚV KČT, které opět proběhne
formou hlasování per rollam o předložených
materiálech.
Samostatně
byl
projednán
výsledek rozpočtu KČT za rok 2020 a návrh
rozpočtu na rok 2021, který bude předložen ÚV
KČT.
V bloku jednání o chatách a nemovitostech KČT
vyslechli členové Vedení KČT zprávu o chatách,
schválilo vypsání výběrového řízení na nájemce
chaty Na Čiháku, projednalo podrobnou zprávu
o činnosti Komise pro nové sídlo KČT a o
potenciální dotaci na chaty z operačního
programu
Podnikání
a
inovace
pro
konkurenceschopnost, vypsanou Ministerstvem
průmyslu a obchodu.
V závěru jednání byly schváleny předložené
návrhy na vyznamenání, Vedení KČT vzalo na
vědomí změnu legislativních podmínek pro
zápis skutečných majitelů, vzalo na vědomí
zpracování článků do rubriky Hovorna v
časopise Turista a doporučilo projednat návrh
na zvýšení cen map KČT na jednání Valné
hromady Trasy.
7. jednání ÚV KČT – 2. část
Vzhledem
k
trvajícím
proticovidovým
opatřením a nutnosti projednat v ÚV KČT další
materiály, proběhla ve dnech od 1. do 11. 3. 2021
druhá část jednání 7. ÚV KČT, opět formou per
rollam. ÚV KČT vzal na vědomí informace o
dotacích a grantech, o které klub usiluje v roce
2021, o spuštění e-shopu KČT k 23. 2. 2021 (na
webu https://eshop.kct.cz/), zprávu o činnosti
Komise pro nové sídlo KČT a o rodných číslech
a skutečných majitelích. Původní ustanovení

zákona o veřejných rejstřících, dle kterého měl
každý spolek zapsat své statutární zástupce do
nově
vytvořeného
rejstříku
skutečných
majitelů, „přebil“ nový zákon č. 37/2021 Sb. o
evidenci skutečných majitelů, dle kterého
převezme nový rejstřík skutečných majitelů
údaje o statutárních zástupcích spolků i
pobočných spolků ze spolkového rejstříku, do
kterého jsou zapisováni již od roku 2014 dle
nového občanského zákoníku.
ÚV KČT schválil většinou hlasů program
jednání, zápis z 1. části jednání a stav plnění
úkolů předchozích ÚV vč. Hlavních úkolů na
roky 2019 a 2020. Dále ÚV schválil plnění
rozpočtu KČT za rok 2020 se ztrátou 620 tis.
Kč (i když byla schválena plánovaná ztráta až
do 2,5 mil. Kč), změnu směrnice HOSP 15
Dotace na turistické akce, ubytování a dopravu,
navržená vyznamenání a uvedení do Síně slávy
české turistiky v roce 2021.
Neschváleny zůstaly materiály o řešení námětů
delegátů celostátní konference 2020, návrh
střednědobého plánu rozvoje KČT v letech 2021
až 2025 a návrh rozpočtu KČT na rok 2021.
32. jednání Vedení KČT
Březnové jednání Vedení KČT
se uskutečnilo
24. 3. 2021, opět částečně s osobní účastí na
jednání a částečně s připojením online pomocí
videokonference.
Na začátku jednání byl schválen program
jednání a bylo konstatováno, že do programu by
měly být pravidelně zařazovány zprávy o
činnosti všech rad ÚV KČT, ne jen Rady značení
a Technické rady ÚV KČT. Byl schválen zápis z
předchozího jednání a projednána kontrola
úkolů.
V bloku aktuálních informací byli členové
Vedení informováni o účasti na online jednání
Podvýboru pro cestovní ruch Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, o aktualitách ze
značení včetně stavu získávání dotací na
značení o vývoji kauzy uzavření Smetanovy
vyhlídky
u
Vltavy,
o
jednání
Aliance
odpovědných organizátorů veřejných sbírek,
jejíž jsme členem, o online jednání ERA o
zkušenostech s opatřeními proti covidu v
evropských zemích (v Holandsku stoupl zájem o
turistiku o 60 %) a o zápisu z
jednání
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Komise pro cestovní ruch Asociace krajů ČR. Na
těchto jednáních zastupoval klub generální
sekretář Petr Hrubec.
V dalším bloku projednalo Vedení KČT výsledky
2. části jednání 7. ÚV KČT.
Vzalo na vědomí připomínky členů ÚV KČT k
předloženým materiálům s tím, že se těmito
připomínkami bude dále zabývat.
Na podnět předsedy Vratislava Chvátala byla
vytvořena
pracovní
skupina
pro
úpravu
Střednědobého záměru rozvoje KČT na léta
2021 až 2025 ve složení Jiří Franc, Milan Hoke,
Petr Teringl a Jiří Homolka. Neschválený
rozpočet KČT na rok 2021 upraví Ekonomická
rada tak, aby jej bylo možno schválit na dalším
jednání ÚV KČT nebo na celostátní konferenci
KČT (má proběhnout 12. června 2021), podle
toho, které jednání se uskuteční dříve.
V ekonomickém bloku vyslechlo Vedení KČT
informace o jednání s finančními partnery KČT
a zprávu z jednání Valné hromady a Dozorčí
rady Trasy.
V bloku chat a nemovitostí KČT byla předsedou
Technické
rady
Rostislavem
Kašovským
předložena zpráva o stavu chat, o přípravě
uzavření dodatku nájemní smlouvy chaty Skalka
(prodloužení nájmu stávajícímu nájemci Josefu
Szotkowskému) a o připravovaných dalších
jednáních o novém sídle KČT v Praze.
Vedení KČT schválilo předložené návrhy na
vyznamenání, připomenutí akce 10.000 kroků
na webu KČT, o podpoře petice na podporu
soukromé autobusové dopravy, kterou články
KČT často využívají, o podpoře tzv. Lesnické
výzvy na rok 2021, o úspěšném zahájení činnosti
e-shopu KČT a o připravované oslavě Dne KČT
v Praze 11. 6. 2021.
V samostatném bloku Vedení KČT vzalo na
vědomí stížnost pana Jiřího Stejskalíka, kterou
se bude zabývat Ústřední kontrolní komise a v
návaznosti na toto podání uložilo Organizační
radě ÚV KČT projednat a navrhnout Etický
kodex člena KČT, který odsoudí hrubosti mezi
členy, podle konceptu Miloslava Vorla.
Mojmír
Nováček,
sekretáře KČT

zástupce

generálního

Síň slávy české turistiky 2021
Vedení KČT a ÚV KČT po projednání schválili
návrh na uvedení osobností a odborů KČT do
Síně slávy české turistiky v roce 2021.
Osobnosti a odbory budou uvedeny do Síně
slávy české turistiky v místech svého působení,
jakmile to hygienická situace dovolí.

Ing. František BIENERT (1911 – 1990)
Narodil se 16. 4. 1911 ve Šluknově, studoval
tkalcovství
a
strojírenství,
pracoval
v
tkalcovských závodech.
V roce 1957 založil ve Šluknově odbor turistiky,
od roku 1960 organizoval turistické pochody
pro veřejnost. Dokonale znal okolí Šluknova,
České Švýcarsko, Lužické hory a seznámil se
důkladně s dalšími místy, kam vedl turistické
zájezdy a orientoval se také v historii, botanice
nebo v geologii. Vlastivědné zajímavosti mu
pomáhal vyhledávat bratr Eduard (nar. 3. 4.
1909).
V roce 1973 založil turistický oddíl mládeže
TOM Skaláci, školil značkaře a vedoucí
turistiky. Založil zimní akci Brtnické ledopády,
jarní srazy turistů, zájezdy do hor (Vysoké
Tatry, Rumunsko). Zemřel 16. 9. 1990 společně s
bratrem Eduardem rukou vraha. Připomínají je
pamětní desky na rodném domě na Svobodově
nám. č. 160 a v Kyjovském údolí a každoroční
velikonoční sraz turistů jako Memoriál bratří
Bienertů.
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PhDr. Jiří LINHART (1928 – 2020)
Narodil se 21. 11. 1928 v Hradci Králové jako
třetí z 10 dětí. V roce 1945 se rodina
přestěhovala do Krásné Lípy, v Rumburku
vystudoval reálné gymnázium. Od roku 1945 byl
členem Junáka a získal přezdívku Rik. V Krásné
Lípě zahájil dráhu učitele, v roce 1950
absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity
Karlovy a založil v Krásné Lípě pionýrský dům,
později vedl pionýrský dům v Liberci. V letech
1958 – 1959 působil v Praze v ústředním
pionýrském domě. Od roku 1961 působil ve
Vydavatelství obchodu, později vydavatelství
Merkur, kde působil do r. 1993, od r. 1977 jako
ředitel. V r. 1967 absolvoval novinářskou fakultu
Univerzity Karlovy. Od r. 1958 byl členem
městského výboru Svazu turistiky v Praze, od r.
1980 předseda výboru českého Svazu turistiky.
Na zakládající Valné hromadě KČT 7. 4. 1990 byl
zvolen prvním předsedou obnoveného KČT a v
této funkci působil do 8. 2. 1991. Zemřel 3. 2.
2020 v senior centru Zátiší v Praze.
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tábornický oddíl BVÚ s 60 – 70 členy ve věku 10
až 20 let, který existuje dodnes. Oddíl vedl na
výpravy do okolí Ostravy každý víkend, od roku
1946 každoročně na letní stanové tábory. Na
výpravách a táborech náruživě fotografoval. Od
roku
1994
předal
vedení
oddílu
svým
nástupcům, ale až do svého skonu 28. 7. 2000
se podílel na jeho činnosti. Jeho popel je
rozptýlen na nejmilejším místě v Pochni na
Bruntálsku.
Byl oceněn Junáckým křížem, byl nositelem
nejvyššího
zlatého
Březového
lístku.
Je
označován jako „ostravský Foglar“. Na klubovně
oddílu Křišťanova 15 v Ostravě – Přívoze je
umístěna pamětní deska a je po něm v Ostravě
– Přívoze pojmenována ulice Karla Líby.

Miloslav DRAXL (1929 – 2013)

Karel LÍBA (1924 – 2000)
Narodil se 17. 11. 1924 v Jiřicích u Brandýsa nad
Labem, od 30. let žil s rodiči v Ostravě. Vyučil
se krejčím, v roce 1948 nastoupil v Ostravě –
Přívoze v Koksovně generála Svobody, kde
pracoval až do odchodu do důchodu, naposled
jako požární preventista. Za 2. sv. války se
zapojil do ilegální činnosti v ilegální skautské
organizaci a do Klubu českých turistů.Po válce
obnovil skautský oddíl, po roce 1948 přešel s
oddílem do dělnické tělovýchovné jednoty
a
vytvořil
legendární ostravský
chlapecký

Narodil se 6. 9. 1929 v Hrdlovce v okrese
Teplice. Na jaře 1937 zde začínal své první
turistické kroky v tělovýchovné jednotě DTJ ve
skautském oddíle. V červnu 1945 se podílel v
Oseku na obnově Junáka, který vedl do
července 1950. V roce 1950 a 1951 se zúčastnil
výcvikových táborů pro vedoucí zimního
táboření. V létě r. 1951 uskutečnil první putovní
tábor s oddílem sokolského pobytu v přírodě po
Českém ráji a v Krkonoších. V roce 1953
nastoupil na hornické učiliště v Meziboří u
Litvínova, kde pokračoval v aktivní turistické
činnosti a v době letních prázdnin pořádal pěší
y cyklistické putovní tábory. V roce 1958 se stal
Mistrem sportu v turistice. V roce 1959 převzal
Stanici mladých turistů v Ústí nad Labem a od
roku 1965 spolupracoval se Stanicí mladých
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v Bad Schandau. V r. 1971 absolvoval Střední
pedagogickou školu v Litoměřicích. Na jaře 1968
pomáhal při obnovování Junáka v Ústí nad
Labem. Po skončení činnosti Junáka v roce 1970
přešly oddíly ke Stanici mladých turistů, kterou
vedl až do odchodu do důchodu v roce 1990. V
Ústí nad Labem navrhoval a vedl výlety a
vycházky seniorů až do konce svého života 18.
července 2013.

turistiky. Po r. 1990 působil ve výboru oblasti
Český ráj a Pojizeří, od r. 2003 v Ještědské
oblasti. Zemřel v Liberci 1. 11. 2009.

PhDr. Jan STRÁSKÝ (1940 – 2019)

Ing. arch. Miroslav
2009)

ULMANN (1929 –

Narodil se 6. 12. 1929 v Turnově. Absolvoval
gymnázium a v r. 1953 Vysokou školu
architektury a pozemního stavitelství ČVUT v
Praze. Do r. 1992 se věnoval urbanismu a
územnímu plánování v Liberci, kde od r. 1957
žil. V letech 1992 – 2009 působil jako
koordinátor projektů v Euroregionu Nisa. Od
šesti let cvičil v Sokolu, po r. 1945 se zapojil do
sokolského pobytu v přírodě a začal vést výlety,
schůzky, putovní tábory i zimní táboření
mládeže. Po zákazu Sokola přenesl turistickou
činnost do TJ Slavoj Turnov, kde založil v r. 1957
odbor turistiky a vedl jej 50 let do r. 2007. V
odboru podporoval turistickou činnost všech
věkových skupin, v r. 1970 inicioval vznik
turistického oddílu mládeže TOM, který působí
dodnes. V letech 1969 – 1979 vedl letní stálé i
putovní tábory, později obnovil pořádání táborů
rodičů s dětmi. V důchodu pak vedl činnost
starší generace turnovských turistů při akcích v
Česku i v zahraničí. V letech 1981 – 2006
organizoval turistické pochody Drahokamy
Turnovska, r. 2003 zpracoval historii turnovské

Narodil se 24. 12. 1940 v Plzni – Skvrňanech, r.
1958 absolvoval obchodní akademii a začal
pracovat ve Státní bance v Blovicích. V letech
1963 až 1970 studoval filozofii a politickou
ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy. Ve Státní bance působil do r. 1990. V
letech 1991 a 1992 byl místopředsedou vlády ČR,
pak se stal posledním premiérem ČSFR a po
abdikaci prezidenta Václava Havla vykonával i
pravomoci prezidenta republiky.
Po rozpadu ČSFR k 1. 1. 1993 byl jmenován
ministrem dopravy, v letech 1995 až 1998 vedl
Ministerstvo zdravotnictví. V letech 2001 až
2006
byl
ředitelem
Krajského
úřadu
Jihočeského kraje a v letech 2011 až 2012
ředitelem Správy Národního parku a CHKO
Šumava. Od dětství poznával okolí bydliště,
později procházel turistické trasy v Česku a
vyjížděl do zahraničí. Turistické akce začal
pořádat po r. 1970 v TJ Banka Praha a sbíral
zkušenosti jako předseda obvodního Svazu
turistiky Praha 1. Pro svůj odbor se zasloužil o
přestavbu bývalé školy na turistickou základnu
na Libínském Sedle.
V obnoveném KČT se ujal funkce místopředsedy
pro ekonomiku a v r. 2006 převzal funkci
předsedy, ve které setrval do r. 2014. V r. 2016
byl postižen mozkovou příhodou, zemřel 6. 11.
2019 v Praze. Od r. 2010 je nositelem Stříbrné

2021_02

plakety prezidenta republiky. V r. 2008 vydal
knihu Turistův rok. Jana Stráského připomíná
pojmenovaná lavička na Libínském Sedle.
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2018 odbor úspěšně uspořádal celoklubovou
akci Pochod za posledním puchýřem. V roce
2018 odbor vydal publikaci Kozákov – příběh
hory.

KČT, odbor
(zal. 1920)

KČT, odbor Semily (zal. 1909)
Odbor KČT v Semilech byl založen na podnět
Okrašlovacího spolku 8. 2. 1909. Prvním
předsedou byl zvolen okresní hejtman Antonín
Böhm.
Nový
odbor
vybudoval
Riegrovu
turistickou stezku ze Semil do Podspálova a
otevřel ji 10. 10. 1909. Jako druhou vybudoval
odbor v r. 1913 Palackého stezku ze Spálova do
Tanvaldu. Po 1. sv. válce odbor rozhodl
vybudovat turistickou chatu na Kozákově.
Základní kámen byl položen 29. 8. 1926 a chata
byla slavnostně otevřena 24. 6. 1928. Brzy na to
odbor otevřel plovárnu na ostrově v Semilech a
také dvě turistické ubytovny. Ve 30. letech
založil dorostenecký odbor, klub fotoamatérů a
začal se intenzívně věnovat lyžařské turistice,
ve které brzy uspořádal župní i klubové závody.
Po 2. sv. válce se činnost odboru začala
obnovovat, ale nadšení zcela opadlo po
sjednocení tělovýchovy po r. 1948. Na konci 50.
let se opět začalo s obnovou turistického
značení i turistických stezek, začaly být
organizovány výlety a zájezdy vč. plnění
odznaků a zápočtových cest. Začaly se pořádat
dodnes úspěšné akce jako Novoroční výstup na
Kozákov, Račí stezkou, apod.
Po roce 1990 se odbor připojil k obnovenému
KČT a začal jednat o navrácení chaty na
Kozákově, kterou si v r. 1996 mohl odkoupit za
1,2 mil. Kč. Obnova chaty si vyžádala
další
velké částky. Od r. 1994 odbor provozuje na
Kozákově rozhlednu na novém vysílači. V roce

START

Český

Krumlov

V Českém Krumlově byl odbor KČT založen 12.
5. 1920, prvním předsedou se stal JUDr.
Vladimír Šmirous. Odbor zahájil svou činnost
značením turistických tras a pořádáním výletů.
Po záboru Sudet v r. 1938 se musela většina
Čechů z města vystěhovat a činnost během 2.
sv. války stagnovala. Odbor byl obnoven 27. 3.
1946, navázal na úspěšnou činnost před válkou
a v činnosti (zejména ve značení tras)
pokračoval i v rámci sjednocené tělovýchovy v
50. letech. 14. 12. 1966 byla založena turistická
tělovýchovná
jednota
START
(Sportovní
Turistika A Rekreační Turistika), která v roce
1973 uspořádala 2. sraz Českého svazu turistiky.
V roce 1968 TJ zahájila tradici pochodů Za
pětilistou růží, která byla ukončena po 50
letech v r. 2018, a byl založen turistický oddíl
mládeže TOM, který pracuje dodnes.
Po roce 1990 se odbor připojil k obnovenému
KČT a rozšířil počet členů i svou činnost o
vodní, lyžařskou a cyklo turistiku a jeho
značkařská
skupina
pokračuje
v
obnově
značení. V roce 1989 navázal odbor spolupráci s
turisty a obcí Zwettl an der Rodl v Rakousku a
několikrát ročně pořádá spol. akce, včetně
otevření Dunajsko–vltavské cesty o délce 81 km.

