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Užijme si léto ve
znamení turistiky
Milí turisté,
asi pro většinu z nás je léto nejpříznivější období pro
dovolenou, turistiku, sporty a pobyt v přírodě. Sluncem
prozářené
a
prohřáté
dlouhé
dny
jsou
ničím
nenahraditelným povoleným dopingem pro naše těla i
duše. Počasí vždy hraje důležitou roli při realizaci všech
turistických aktivit. V posledních letech je ale stále více
nevyzpytatelné a tak bych při této příležitosti rád za
celý klub vyjádřil podporu všem, kdo jen před pár dny v
důsledku nevyzpytatelnosti počasí a nenadálému
tornádu na jihu Moravy přišli nejenom o obydlí a
majetek, ale někteří i o život. Děkuji tímto vám všem,
kdo jste na tuto nečekanou situaci reagovali jakoukoliv
formou pomoci – ať již finanční, materiální nebo
fyzickou. Na podporu odstranění následků tornáda
přispěl finanční částkou i náš klub. Spolu s vámi věřím,
že se postižená města a obce a jejich obyvatelé brzy
zotaví a že také následná činnost KČT a nabídka aktivit
pro veřejnost v postiženém regionu přispěje k znovu
získání energie a optimismu jeho obyvatel.
Léto je v plném proudu a pomyslné covidové ledy
roztály k rozvolnění, které je sice zatím stále jen
chatrné a nejisté, ale umožňující náš návrat k běžné
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turistické činnosti. Opatrnosti a ohleduplnosti
k sobě a okolí ale nikdy není nazbyt.
Nedodržování platných epidemických nařízení
by nejenom nás – turisty – ale celou společnost
mohlo znovu zastavit na cestě k tolik
očekávaným
životním,
pracovním
a
volnočasovým standardům. Každé setkání je
impulsem, který nás obohacuje a posiluje.
Buďme proto obezřetní a ohleduplní, ať si
můžeme užívat ten úžasný pocit, moci se více a
svobodněji pohybovat, cestovat a setkávat s
ostatními.
Milí turisté, přeji vám co nejpříjemnější prožití
léta a potřebné odhodlání k realizaci všech
vašich osobních i klubových aktivit v plné síle a
zdraví.
Vratislav Chvátal, předseda KČT

Nové zboží na e shopu
KČT
Nabídka e shopu KČT byla v minulém měsíci
rozšířena o zboží firmy Bushman.
V sekci turistické nádobí najdete termohrnek,
placatku, plechový půllitr a set turistického
nádobí, který se skládá z vidličky, příboru a lžíce
(vše spojeno karabinou). První tři výrobky jsme
navíc nechali označit logem KČT.
Vedle klasického nákupu zboží, nabízíme
odborům KČT i možnost tzv. komisního prodeje.
(zboží si od nás odeberete a neprodané kusy
nám po akci vrátíte zpět). Tuto nabídku můžete
využít jako doplněk nabídky prodeje turistického
zboží ve vašich stáncích např. při organizování
turistických pochodů.
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Turistika na hřebenu Fagaraše

Poslední možnost
přihlásit se na zájezd
Eurorando v Rumunsku
Rumunští
pořadatelé
stále
připravují
5.
evropské setkání turistů EURORANDO, které má
proběhnout od 26. září do 3. října 2021 ve městě
SIBIU v Sedmihradsku (Transylvánii).
I
když
další
vlna
kovidu
a
omezení
přeshraničního cestování nám ještě může
udělat čáru přes rozpočet, přesto KČT
připravuje vyslání autobusu a má objednáno 40
míst v hotelu. Nyní je závazně přihlášeno 20
účastníků, s dalšími o účasti jednáme, ale
zamluvená kapacita stále není naplněna. Do
konce
července
tak
přijímáme
přihlášky
zájemců, pak budeme muset neobsazená místa
stornovat.
V
průběhu
týdenního
zájezdu
budeme
absolvovat každý den celodenní programy,
připravené pořadateli. V nich se střídá turistika
po Sedmihradsku s poznáváním turistických
zajímavostí, památek a ochutnávkami jídel.
Nemůžeme
vynechat
prohlídku
Drakulova
zámku Bran u Brašova a výstup na vrcholky
pohoří Fagaraš.
Cena za zájezd vč. autobusové dopravy činí
14.400 Kč a zahrnuje kromě dopravy také
ubytování s polopenzí, účastnický poplatek,
jednotné tričko a všechny připravené programy.
Zájemcům pošleme podrobné informace o
programu a kalkulaci ceny zájezdu.
Přihlášky přijímáme do 30. července 2021 na email kct@kct.cz.
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Nový nájemce Chaty Na
Čiháku začíná od září
Od 1. 9. 2021 na základě výběrového řízení
začíná správcovat nový nájemce na chatě KČT
Na Čiháku, kterým je pan Martin Ječný. Webové
stránky i e-mail chaty zůstávají v platnosti, ale
telefon je jiný : 777 269 990. Přejeme novému
nájemci, aby se mu podařilo navázat na
úspěšnou éru pana Bartoše, který nás bohužel
dne 24. 12. 2020 navždy opustil.

Nové mapy edice KČT v
měřítku 1 : 50 000 od
společnosti Trasa
Společnost Trasa připravila během jarního
období nové Turistické mapy edice KČT v
měřítku 1 : 50 000.
48 Žďárské vrchy
74 Novohradské hory
77 Jihlavské vrchy
98 Telčsko
Mapy
jsou
k
dispozici
na
www.webareal.cz/trasa jak v papírové, tak v
laminované verzi.
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Nová verze mapy České
republiky s
turistickými trasami
Nabízíme novou verzi originální mapy České
republiky, na které jsou zakresleny všechny
turistické značené trasy v ČR. Trasy jsou
zakresleny ve shodě s tím, jak jsou trasy ve
skutečnosti vyznačeny v terénu.
Stav všech turistických značených tras je zde
zachycen k 1. 1. 2021, kdy bylo vyznačeno
celkem 43 590 km turistických tras.
Mapu nabízíme ve dvou různých verzích: verzi
původní s vrstvou lesů a verzi novou s vrstvou
terénu v podkladové mapě (viz obr.).
Mapu
dokážeme
vytisknout
v
různých
formátech dle přání zákazníka – od velikosti A3
až po rozměr 200 x 120 cm. Je tedy vhodná k
umístění
např.
do
kanceláře,
klubovny,
pracovny nebo je možné ji použít i jako
podložku na stůl. Mapa je tištěna na papír o
gramáži 150 g/m2 a má lesklou laminaci. Mapu
můžeme
vytisknout
také
na
samolepku,
případně nalepit na plastovou či hliníkovou
desku.
Bližší informace o ceně, velikosti a výsledné
úpravě mapy získáte na adrese: trasa@trasa.cz.
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Letní soutěže s partnery KČT
Letní soutěž BUSHMAN
Navštivte během léta alespoň tři z šesti
výletních míst, kde se ukrývá speciální kulaté
razítko. To otisknete do soutěžního archu,
který je ke stažení na webu kct.cz, Bushman.cz
nebo také v omezeném množství sto kusů na
každém
kontrolním
bodě.
Orazítkovaný
formulář doneste osobně do 31. 8. na některou z
27 prodejen BUSHMAN po celé ČR. Přímo na
prodejně získáte Absolventskou turistickou
vizitku a zároveň budete zařazeni do slosování
o další hodnotné ceny – víkendové pobyty na
chatách KČT (Prášily, Pod Studničnou a Pláně
pod Ještědem, vouchery na pohodlné oblečení
BUSHMAN, dárková vína Znovín a další pěkné
ceny. Kompletní pravidla soutěže a jména
výherců
budou
zveřejněna
na
webových
stránkách bushman.cz.
Výletní kontrolní body s razítky: 01 Chata KČT
Prášily na Šumavě, 02 Infocentrum Mezní Louka
v Českém Švýcarsku, 03 Chata KČT Brádlerovy
boudy v Krkonoších, 04 Chata KČT Na Čiháku v
Orlických horách, 05 Restaurace u rozhledny
Královec v Beskydech a 06 vinice Šobes v
Národním parku Podyjí.
Informace o soutěži i s popisem soutěžních
výletů si také můžete vyspechnout v podobě
podcastu
na
https://talk.youradio.cz/porady/vylety-skct/velka-letni-soutez-se-znackou-bushmana-kct

Česky pěšky s ČPP
Společně s Českou podnikatelskou pojišťovmou
(ČPP) jsme pro vás připravili 15 turistických
pochodů po celé ČR. Jedná se o tradiční i méně
známé turistické akce KČT, na kterých je
přítomen tým ČPP, stánek, různé soutěže a
úkoly pro děti. Princip soutěže je jednoduchý –
na startu těchto pochodů obdržíte kartu s
unikátním QR kódem a identifikačním číslem.
Pomocí těchto údajů se následně zaregistruje
na stránkách ceskypesky.cz, díky čemuž se
dostane do slosování o hodnotné ceny. Projekt
probíhá až do 13. listopadu 2021. Více na
ceskypesky.cz.

Soutěž 5 vrcholů s
PEAKPOINT
V době od 1. 5. do 30. 9. vyhlásil KČT společně s
partnerem PEAKPOINT soutěž o zdolání 5
vrcholů z vybraných 69 vrcholů. Odměněni
budou 3 nejrychlejší, 3 s nejvyšším počtem
vrcholů, a pak náhodně vybraných 5, kteří splní
výzvu, tedy zdolá 5 vrcholů KČT. Více na
www.peakpointapp.com.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
33. jednání Vedení KČT
Jednání Vedení KČT se konalo 15. dubna 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
jednáních
a
činnostech
předsedy i obou místopředsedů KČT, o jednání
s Alpine Pro, o účasti KČT na Festivalu svobody
17.
listopadu,
o
činnostech
pracovníků
sekretariátu a o aktualitách ve značení.
V ekonomickém bloku Vedení bylo seznámeno
se stavem rozpočtu k 31. 3., stavem pohledávek
a závazků a se stavem sbírky Novoroční
čtyřlístek. Dále Vedení vyslechlo zprávu o stavu
chat a nemovitostí KČT, informaci o vývoji
kauzy pozemků v Krkonoších a schválilo
nájemní smlouvu na prostory pro trafostanici
na chatě Výrovka. Komise pro nové sídlo KČT
prozkoumala volné pozemky podél trasy metra
B (západní část) a trasy C (jižní část) a vyslechla
další možnosti získání vhodného pozemku.
V závěru jednání Vedení vyslechlo podrobnou
informaci čestného předsedy Klubu českých
turistů Ing. Jana Havelky o moderních pěších
trasách, zejména o Hřebenovce, která byla
realizována v Libereckém kraji, realizuje se v
Královéhradeckém,
Pardubickém
a
Olomouckém
kraji
a
připravuje
se
v
Karlovarském a Ústeckém kraji.
34. jednání Vedení KČT
Konalo se 20. května 2021 a po úvodním
schválení programu a zápisu z předchozího
jednání se věnovalo aktualitám z činnosti
předsedy, obou místopředsedů a ze značení.
Předseda Rady značení Ing. Přílepek referoval o
obtížích při vedení značených tras přes
zrušené nebo trvale uzavřené železniční
přejezdy. Vedení KČT se dále věnovalo přípravě
památného dne KČT v Praze 11. 6.
Hlavním bodem jednání byla příprava jednání 8.
ÚV
KČT,
ke
kterému
byly
postupně
projednávány všechny materiály, které budou
členům ÚV KČT předloženy k projednání.
Důležitými materiály bude rozpočet na rok
2021 a stav jeho plnění k 30. 4. 2021. Vedení

schválilo metodiku rozdělování dotací oddílům
TOM podle návrhu Ekonomické rady ÚV KČT. V
ekonomickém bloku dále Vedení KČT schválilo
vypsání 2. výzvy na nájemce chaty Na Čiháku,
když na první výzvu se nepřihlásil žádný
zájemce.
V závěru jednání byl projednán a k předložení
ÚV schválen Etický kodex KČT a jednací řád
Smírčí a Etické komise KČT.
8. jednání ÚV KČT
Po roce se sešel ústřední výbor KČT.
Naposled jednal v červnu 2020 v Pláních pod
Ještědem a během pandemie dvakrát schvaloval
per rollam předložené materiály. Nyní se mohl
sejít v plné sestavě, ale bylo to jednání pouze
jednodenní v sobotu 12. června 2021 v Praze na
ústředním
sekretariátu.
Jednání
zahájil
předseda Mgr. Vratislav Chvátal a poté si
ústřední výbor zvolil zkušené ověřovatele
zápisu Josefa Sýkoru a Petra Teringla. Program
jednání byl schválen bez připomínek, rovněž
tak zápisy z předchozích jednání ÚV a poté
proběhla kontrola úkolů.
Debata proběhla k návrhu Střednědobého
záměru rozvoje KČT na léta 2021 až 2025,
zpracovaného předsedou. ÚV vzal návrh na
vědomí a uložil vyřešit připomínky k návrhu na
samostatném semináři, který se uskuteční v
neděli 29. srpna 2021, aby návrh mohl být
předložen Konferenci KČT, která se uskuteční v
sobotu 16. října 2021, pokud se opět nezhorší
koronavirová situace.
Předložený Etický kodex KČT byl jako směrnice
ORG 9 schválen bez velkých připomínek,
rovněž tak jednací řád Smírčí komise KČT, jejíž
zřízení je součástí Stanov KČT od roku 2019. ÚV
uložil pracovní skupině zapracovat připomínky
k jednacímu řádu Etické komise a znovu jej
předložit ke schválení per rollam. Podrobně byl
projednán věcný záměr změn Stanov KČT, který
bude dále rozpracován do konkrétních změn
jednotlivých bodů a předložen ke schválení
Konferenci. Rovněž bude Konferenci předložen
návrh na úpravy struktury členství a členských
výhod a výše členských příspěvků na rok 2022.
V návrhu jsou tři kategorie členství ZÁKLADNÍ
– AKTIV – PATRIOT, které se budou
lišit
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členskými výhodami a výší členských příspěvků.
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl schválen s max.
schodkem 1.314 tis. Kč, který bude použit
výhradně na opravy chat KČT.
V závěru jednání ÚV KČT schválil novou
směrnici HOSP 20 o oběhu účetních dokladů,
zprávu o činnosti KČT za rok 2020 a významné
akce KČT na rok 2022. ÚV vzal na vědomí
úspěšný rozjezd e-shopu KČT a poděkoval za
něj administrátorovi Zbyňku Báčovi. Dále vzal
na vědomí zprávu Ústřední kontrolní komise o
činnosti od června 2020, zprávu o stavu chat a
zprávu o značení. Komisi pro nové sídlo KČT
uložil ÚV zpracovat přehled dostupných
finančních zdrojů a poté předložit Konferenci
KČT žádost o stanovení výše finančního limitu
pro stavbu nebo koupi nového sídla KČT.
Na vědomí byly vzaty body přehled dotací a
grantů v roce 2021, stav registrací a
překlopených e-mailových adres, informace o
jednáních s partnery KČT, informace o
připravovaném pochodu po Stezce Českem,
které se uskuteční po úsecích v jeden den 11. 6.
2022, o vydání Sborníku za léta 2018 až 2021,
zpráva o činnosti společnosti TRASA za rok
2020, stav sbírky Novoroční čtyřlístek (platby
stále dobíhají), výsledky hlášení aktivit odborů a
oblastí za rok 2020 a dvě výzvy na závěr –
doplňovat do členské databáze rodná čísla
členů a pomoci Petru Teringlovi s články o KČT
do časopisu Tomík.
35. jednání Vedení KČT
Program jednání i zápis z minulého jednání
byly
schváleny
bez
připomínek,
poté
následovala kontrola úkolů, přičemž bylo
konstatováno splnění všech úkolů ze semináře
o chatách, která se uskutečnil na jaře 2019 na
chatě Bunč v Chřibech. Poté byly projednány
aktuální informace o činnosti předsedy, obou
místopředsedů a zpráva o značení. Akce
Turistická značka (památný den KČT 11. 6.) i
jednání ÚV KČT byly hodnoceny pozitivně.
Vedení KČT „se postavilo“ za doporučení ÚKK a
připojuje se k výzvě odboru Beskydy na zrušení
rozhodnutí jejího výboru z 20. 2. 2021 o
nepřijetí skupiny zájemců o členství.
V ekonomickém bloku byl projednán stav
plnění rozpočtu k 31. 5. 2021, grantové
možnosti pro opravy chat a zpráva o stavu chat.
Vedení KČT schválilo uzavření nájemní smlouvy
na chatu Na Čiháku s firmou Adventure Golf
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která jako jediná podala nabídku do výběrového
řízení.
V závěru Vedení KČT přijalo nabídku firmy
PARAKITO na testování přírodních repelentů
proti komárům a klíšťatům. Testovat je budou
značkaři při obnově značení v Banátu.
Mojmír
Nováček,
sekretáře KČT

zástupce

generálního

Významné akce KČT
pro rok 2022
Ústřední výbor KČT schválil 12. 6. 2021 na návrh
Programové rady "Významné akce KČT" pro rok 2022.
Termíny a místa konání u některých akcí se ještě
upřesňují.
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Jednací řád Smírčí komise KČT,
který navazuje na Stanovy KČT, čl. 97 až 100
Čl. I.
Základní ustanovení
1.
Smírčí komise Klubu českých turistů (dále jen Smírčí komise) se zřizuje podle části Stanov Klubu
českých turistů (dále jen KČT) podle potřeby pro řešení konkrétních sporů, týkajících se činnosti
KČT mezi členy KČT, mezi organizačními jednotkami (i orgány) KČT a mezi členem a orgánem KČT.
Smírčí komise dále řeší spory při úhradě členských příspěvků a vyloučení z KČT. Způsob obsazení
Smírčí komise a činnost Smírčí komise upravuje tento jednací řád.
2.

Smírčí komise se ustavuje pro vyřešení jednoho konkrétního sporu.

3.
Řešení sporů u Smírčí komise předchází soudnímu projednání sporu, což znamená, že
nezbytnou podmínkou pro podání žaloby k obecnému soudu je právě projednání sporu před Smírčí
komisí.
Čl. II.
Obsazení Smírčí komise
4.

Smírčí komise má nejméně tři členy.

5.
Tři členy Smírčí komise jmenuje Ústřední výbor KČT, nejméně jednoho z nich se znalostí
okolností a problematiky, která je předmětem sporu a nejméně jednoho ze členů ÚV KČT. Po jednom
dalším členu mohou delegovat do Smírčí komise znesvářené strany.
6.
Zvolený nebo jmenovaný člen Smírčí komise musí se svou volbou či jmenováním vyslovit
písemný souhlas, jehož součástí bude prohlášení o splnění podmínek uvedených v odst. 8 a 11 tohoto
jednacího řádu.
7.

Členové Smírčí komise zvolí ze svého středu předsedu Smírčí komise.

8.
Členem Smírčí komise může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba, která nemá
takový vztah k účastníkům sporu, který by jí bránil rozhodovat nestranně.
9.
a)
b)
c)
d)

Členství ve Smírčí komisi zaniká:
Ukončením práce Smírčí komise dle odst. 30 tohoto jednacího řádu,
Odstoupením,
Odvoláním Ústředním výborem KČT pro závažné porušení povinností dle tohoto jednacího řádu,
Úmrtím

10.
Pokud nenavrhne nikdo vyslovení neplatnosti volby (jmenování) člena Smírčí komise pro
nedostatek bezúhonnosti, a to ani do 30 dní od takové volby, platí, s výhradou změny okolností, že
byla zvolena bezúhonná osoba.
11.
Z činnosti Smírčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání, nebo by mohly
bránit, rozhodovat nezaujatě.
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Čl. III.
Činnost a průběh jednání Smírčí komise
12.

Smírčí komise vykonává svou činnost bezúplatně. Náklady řízení před Smírčí komisí nese KČT

13.
Členství ve Smírčí komisi je nezastupitelné. Ústřední výbor může zvolit nebo strana sporu
jmenovat nového člena Smírčí komise, pokud některý člen Smírčí komise ukončil svou činnost ve
Smírčí komisi dle odst. 9., bodu b), c) nebo d).
14.
V čele Smírčí komise stojí předseda, který řídí činnost Smírčí komise a navenek jedná jejím
jménem, a to zejména vůči účastníkům sporu.
15.

Řízení před Smírčí komisí (dále jen “smírčí řízení", event. "řízení") se provádí na návrh.

16.
Smírčí řízení je možno konat pouze za přítomnosti alespoň 3 členů Smírčí komise, z nichž
jedním musí být předseda.
17.
Místem jednání Smírčí komise je sídlo KČT. Po dohodě stran a souhlasu předsedy Smírčí
komise, lze jednání Smírčí komise konat i na jiném místě České republiky.
18.

Smírčí řízení se zahajuje na návrh strany nebo stran, který se doručuje Ústřednímu výboru KČT.

19.
Po doručení návrhu zvolí Ústřední výbor KČT členy Smírčí komise a sdělí toto účastníkům
řízení, které zároveň vyzve ke jmenování svého zástupce do Smírčí komise dle odst. 5.
20.
Návrh musí obsahovat:
a) přesné a úplné označení stran zúčastněných ve Smírčím řízení, s adresami jejich sídla a emailovou
adresu, na kterou budou zasílány veškeré dokumenty a informace o Smírčím řízení,
b) popis projednávané věci, nároky stran, odůvodnění návrhu, resp. důkazy, o které strany opírají své
nároky. Pro úplnost mohou být v návrhu uvedeny další údaje, které by smírčí komisi umožnily
komplexněji konkrétní případ posoudit.
21.

Strany mohou předložit žádost o zahájení smírčího řízení individuálně nebo společně.

22.
Kromě návrhu na zahájení smírčího řízení se veškerá komunikace (včetně zasílání všech
dokumentů) realizuje formou emailů. Emailovou adresu jsou účastníci povinni uvést v návrhu jako
jeho nezbytnou náležitost.
23.
Písemnosti se předkládají Smírčí komisi v českém jazyce. Smírčí komise si může podle vlastní
úvahy nebo na návrh některé ze stran, vyžádat od dalších stran doplnění předložených písemností
(zejména důkazů). Náklady spojené s takovým doplněním jdou k tíži strany, která má povinnost
písemnost doplnit.
24.
Písemnosti k jednotlivým případům posuzovaným Smírčí komisí rozesílá stranám předseda
Smírčí komise. Pozvánky spolu s materiály k jednání jsou zasílány emailem.
25.
Smírčí řízení trvá maximálně jeden rok od jeho zahájení. Po uplynutí této doby je smírčí řízení
zastaveno.
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26.
Zahájené smírčí řízení může být na žádost stran nebo z podnětu předsedy Smírčí komise z
vážných důvodů přerušeno na dobu určitou. Dobu přerušení stanoví předseda Smírčí komise. Po
uplynutí doby, na kterou bylo smírčí řízení přerušeno, bude ve smírčím řízení pokračováno.
Přerušení smírčího řízení nemá vliv na celkovou dobu smírčího řízení dle odst. 25.
27.
Dojde-li předseda Smírčí komise k závěru, že je projednávaná záležitost zdokumentována tak,
aby mohlo být provedeno smírčí řízení podle tohoto jednacího řádu, rozešle stranám a členům Smírčí
komise neprodleně pozvánku spolu s příslušnými písemnostmi nezbytnými k přípravě na jednání,
nejpozději však jeden měsíc před tímto jednáním.
28.
V případě, že některá ze stran maří průběh smírčího řízení (nedostaví se na jednání,
nedodržuje lhůty), může Smírčí komise rozhodnout o zastavení smírčího řízení.
29.

Smírčí komise jedná neveřejně.

30.
Smírčí komise po projednání záležitosti rozhodne některým z níže uvedených způsobů.
a) Doporučí stranám uzavření smíru ve znění, který Smírčí komise navrhne s ohledem na průběh
smírčího řízení a s ohledem na provedené dokazovaní. Smír je uzavřen stranami sporu ve formě
písemného dohody. Znění smíru (dohody) je možné upravit dle návrhu stran sporu.
b) Zastaví smírčí řízení v případě, že strany odmítnou uzavření navrženého smíru dle písm. a).,
resp. v případě, že k uzavření smíru nedojde.
c) Zastaví řízení dle odst. 25,
d) Zastaví řízení dle odst. 28.
31.
O výsledku smírčího řízení a o případně uzavřené dohodě o ukončení sporu informuje předseda
Smírčí komise Ústřední výbor KČT.
32.
Pokud bude řízení zastaveno způsobem dle odst. 30 písm. b), c) a d) jsou oprávněny strany
sporu uplatnit své nároky u obecných soudů.
Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
33.
Tento jednací řád byl schválen celostátní Ústředním výborem KČT dne 12. 6. 2021 a nabývá
platnosti a účinnosti dnem schválení.
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Etický kodex
Etický kodex je systematicky zpracovaný soubor obecných, ale i konkrétních norem a předpisů.
Vymezuje vztahy mezi členy KČT a mezi členy KČT a veřejností. Kodex slouží ke kultivaci prostředí v
turistice.
1. Základem etického kodexu je spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost při jednání členů KČT.
2. Každý člen KČT respektuje a dodržuje Stanovy KČT a nese osobní zodpovědnost za svoji morální
úroveň.
3. Člen KČT se chová zdvořile, důstojně, důvěryhodně a jedná se všemi lidmi slušně, korektně,
kultivovaně a ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním
potřebám a respektuje jeho osobnost. Veškeré jednání s dotčenými osobami vede člen KČT taktně a
způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob a zachování jejich dobrého jména.
4. Člen KČT jedná svědomitě, objektivně, čestně, bez nepřiměřeného projevu emocí a bez
nepřiměřeného sledování osobního prospěchu tak, aby neohrozil dobrou pověst, vážnost a
důvěryhodnost KČT.
5. Uplatňuje korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu. Jedná korektně, taktně, vlídně a
ohleduplně.
6. Vyhýbá se jakémukoliv jednání, které by mohlo být neopodstatněným střetem zájmů, usiluje o
otevřenou a partnerskou spolupráci.
7. Při rozhodování nesmí člen KČT preferovat osobní zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními či
negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zdrží se všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost
jeho rozhodování.
8. Člen KČT se i v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohly
snížit důvěru v KČT v očích veřejnosti, mj. anonymní udávání, pomlouvání v médiích a na sociálních
sítích, atp.
9. Vztahy mezi členy KČT musí být založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty,
respektování zásad slušného chování a korektního jednání. Člen KČT respektuje vážnost jiných členů
KČT, zachovává kooperativní a kolegiální prostředí, dbá na pozitivní rozvoj vztahů a podporuje
vzájemnou otevřenost a vstřícnost.
10. Při plnění úkolů plynoucích z členství KČT nebo členství v orgánech KČT postupuje člen KČT v
souladu se zásadou hospodárnosti tak, aby členům KČT ani orgánům nevznikaly zbytečné náklady.
11. Tato směrnice je závazná pro všechny členy, orgány a složky KČT.
12. Znění této směrnice bylo schváleno usnesením Ústředního výboru Klubu českých turistů dne
12. 6. 2021 a vstupuje v platnost dnem schválení.
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Změny v síti turistických značených tras
8 – Lounsko a Džbán
C3 – Přeložena červená TZT mezi Krušovicemi a Hředlem kolem ZD u Krušovic přímo na sever až k
cestě přicházející z Řevničova a po ní do Hředle. Těsně před zástavbou Hředle významová odbočka
jižním směrem po původní červené TZT až k altánu Amélie. C4 – Modrá trasa vedena od kempu u
Buckého rybníka přímo jihozápadním směrem ke svému pokračování k TIM Pod Malým Louštínem.
C4, C5 – Zrušena modrá TZT mezi Mšecem, Drnkem, Hradečnem a (viz mapa č. 9/F1) Smečnem (10,5
km).
9 – Podřipsko
F1 – viz mapa č. 8/C4, C5).
19 – Český ráj
C3 - Zrušena zelená TZT v úseku Staré Hrady – Sobotka (13 km).
22 – Krkonoše
D5 - Zelená TZT z Hladíkovy výšiny přeložena za osadou Javorník příměji po schůdnější lesní cestě a
končí na TIM Pod Liškou, které je přemístěno o 1 km východně.
23 – Podkrkonoší
A4 – Viz mapa č. 22/D5. B4 - Nová zelená TZT ve Dvoře Králové n/L vede z autobusového nádraží
přes náměstí V. Hanky, nábřeží J. Wolkera a Štefánikovou ulicí k zoologické zahradě (1,7 km). B6 – Viz
mapa č. 25/A1, A2, B1,B2. Zrušena zelená TZT Hořičky – Brzice – Harcov (4 km). C1 - Zrušena zelená
TZT v úseku Mlázovice – Sobčice (5 km). C4 - Žlutá TZT ze směru od Chotěborek uhýbá v Malém
Vřešťově doleva a končí v kempu u Velkovřešťovského rybníka.
24 – Hradecko a Pardubicko
C3 - Přeložení červené TZT ze směru od TIM Ve Vlčích Jamách kolem sv. Huberta na další svážnici,
po ní kolem Lesního hřbitova k retranslační věži u rybníka Kříž, od ní severním směrem na další
rozcestí svážnic u rybníka Češík a dále až na zast, MHD Na Plachtě, kde je TZT ukončena (3,1 km).
25 – Podorlicko a okolí Babiččina údolí
A1,A2,B1,B2 – Přeložena žlutá TZT Hoříčky – Lhota – Větrník po trase Hořičky – Nový Dvůr – červená
TZT nad Dlouhou Vodu. U Končin je upravena modrá TZT tak, aby se s přeloženou žlutou TZT
dotýkala. B3 – Viz mapa č. 26/D3. Zelená TZT nově nejde kolem stanice, ale od komunikace
Václavice – TIM Branka-bojiště pokračuje severozápadním směrem až k podjezdu pod žel. tratí, kde
naváže na další průběh zelené TZT. Prodloužena žlutá TZT z Václavic k žel. st. Václavice. C3 Přeložena červená TZT v úseku Ohnišov - přehrada Zákraví (v mapě západně ležící nepojmenovaná
vodní plocha) mimo silnici na levý břeh Janovského potoka. F1 – Viz mapa č. 24/C3. F2, F3 - Zrušena
žlutá TZT v úseku Nová Ves – Týniště n/O (10 km).
26 – Broumovsko, Góry Kamienne a Stolowe
D3 - Zrušena zelená TZT vedoucí po státní hranici v úseku Nad Bělovsí – Náchod-Běloves (žst) (3,5
km). Prodloužena žlutá TZT od TIM Nad Bělovsí až k nově přemístěné železniční zastávce NáchodBěloves u kruhového silničního objezdu.
27 – Orlické hory
A1 - Přeložena modrá TZT v úseku Borová – TIM U Jedle mimo silnici východním směrem na polní
cestu. D2 - Přeložena modrá TZT v úseku TIM Julinčino údolí, konec – Říčky, rozc. mimo silnici
místo žluté TZT v úseku Julinčino údolí, konec – Říčky, kostel a dále v souběhu se zelenou k TIM
Říčky, rozc., kde naváže na své další pokračování. Žlutá TZT ze směru od Pěticestí je tímto ukončena
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Změny v síti turistických značených tras
v Říčkách u kostela. D3, E3 - Přeložena žlutá TZT mezi Bartošovicemi v Orl. h. a TIM Hadinec
nejdříve společně se zelenou TZT k státní hranici, odtud podél Divoké Orlice k TIM Vrchní Orlice a
dále zpevněnou polní cestou k TIM Vysoký Kořen, kde končí. F1 - Přeložena žlutá TZT mezi Polomem
a TIM Kapraď, vyhl. v souběhu s NS Mezi Orlicemi.
31 – Plzeňsko
B5,C6 – Zrušen červený vozíčkářský okruh Plzeň Bolevec – Bolevecké rybníky (5,5 km).
34 – Brdy a Rokycansko
C6 – Červená TZT mezi Drahlínem a Obecnicí vedena mezi těmito dvěma obcemi obloukem po
východním a jižním svahu vrchu V Dubkově.
36 – Praha západ
A5 – Nová NS od vjezdu do Letenského tunelu až k letohrádku v Královské oboře (2 km).
37 – Praha východ
A1 - viz mapa č. 36/A5.
38 – Hřebeny a Slapská přehrada
A2 – Modrá TZT mezi osadou Náves a Čenkovem přeložena z osady Náves přes Hluboš do
Dominikálních Pasek. B7 – Viz mapa č. 40/B2.
40 – Benešov a Dolní Posázaví
B2 – Zelená TZT mezi Netvořicemi a Vensovem přeložena ze silnice západní směrem po cestách mezi
vrchy Šiberný a Běsná hora.
41 – Česká Sibiř a Táborsko sever
A2, A3 – Zrušena žlutá TZT mezi Voticemi a Kalištěm (5,5 km). Přeložena červená TZT od TIM Pod
Šišovkou do Budenína a odtud po silnici do Kaliště. Zrušena modrá TZT Smilkov – Oldřichovec –
Neustupov (8 km). Zrušen souběh červené a modré TZT mezi Voticemi a Amerikou (2,5 km). Nová
modrá TZT z Votic do Lysé v souběhu s NS (1,5 km). Nová červena TZT v úseku Bory – Hostišov –
Votice. Nová okružní žlutá TZT jako NS „Za tajemnými pověstmi Voticka“ po trase Votice – Lysá –
Mysletice – Hory – Hostišov – Votice (8,5 km). A3 – Přeložena červená TZT mezi Horami a Mezivraty
východním směrem po lesní cestě.
84 – Velkomeziříčsko
E3 – Přeložena žlutá TZT mezi dálnicí a Zálesnou Zhoří na zpevněnou lesní cestu východním směrem.
F3 – Přeložena žlutá TZT od jihovýchodního okraje Březiny až po údolí Příbramského potoka na
zpevněnou lesní cestu jihozápadním směrem.
85 – Okolí Brna Svratecko
E2 – Přeložena zelená TZT od nové rozhledny na svahové kupě severovýchodně od vrcholu Holedná
ke komínské sokolovně na zastávce MHD Svratecká. F2 – Vytvořena nová žlutá TZT od rozhledny
Holedná přímo jihovýchodním směrem na konečnou stanici MHD Optátova v Jundrově (1 km).
86 – Okolí Brna Moravský Kras
F1 – Přeložena červená TZT mezi Mariánským údolím a Horákovskou myslivnou jihovýchodním
směrem kolem býv. vojenského objektu (nyní Bunkr).
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Změny v síti turistických značených tras
88 – Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí
A3, A4 – Přeložena červená TZT mezi Popicemi a Strachotínem podél jižního okraje polního letiště a
za kótou 210 m polní cestou jižním směrem do Strachtína.
402 – Brdy
B7 – viz mapa č. 38/A2. C6 – viz mapa č. 34/C6.

