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 O B S A H : Úvodník předsedy KČT
Milí turističtí přátele.
Dovolte mi, abych vás pozdravil na prahu nové turistické
sezony 2023. Pevně věřím, že proběhne bez epidemických
omezení a neohrozí ji ani stále ne úplně příznivá
mezinárodní situace spojená především s válečným
konfliktem na Ukrajině. Podle vašich oblastních kalendářů
turistických akcí na rok 2023 je vidět, že je připraveno
dostatek kvalitních turistických aktivit jak pro naše členy,
tak pro veřejnost. Díky vám za ně. Právě aktivity našich
nižších článků – odborů a oblastí, jsou pilířem naší
činnosti. 
Vedení KČT se od nástupu do funkce věnovalo úkolům,
které si vytyčilo ve svém „programovém prohlášení“, které
jste    si  mohli   přečíst v  mém  úvodníku časopisu Turista       
č. 5/2022. Dovolte mi nyní, abych vás v krátkosti seznámil
s problematikou, kterou jsme se od volební konference
zabývali. 
Podařilo se nám rozpracovat Programové prohlášení
nového     vedení     KČT     ve Strategii KČT na       období
2022-2026. Tuto nelehkou práci si na sebe vzal
místopředseda Láďa Macka. Díky mu za kvalitně
odvedenou práci. Hlavním smyslem Strategie je stanovit si
jasné cíle, kterých chceme dosáhnout s ohledem na realitu
okolního světa a nerozkročit se v aktivitách nad naše  síly
a možnosti. Tyto cíle jsou pak rozpracovány na základě
materiálů  odborných  rad. Nyní  bych vybral nejdůležitější  
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Podařilo se nám po pečlivé analýze uzavřít
smlouvu o vedení účetnictví s pražskou
firmou, která bude opět úzce spolupracovat
s naší daňovou poradkyní RNDr. Škodovou
(dříve Salavovou).   Tento    krok    byl  nutný          
i z hlediska toho, že    stávající   účetní firma    
z Tábora požadovala od 1. 1. 2023 navýšení
plateb za účetní služby o 70 %. Pražská firma
bude toto vykonávat za částky odpovídající
roku 2022 a bude určitou část týdne i na
ústředním sekretariátu.
Vytvořili    jsme nové zásady Péče o    chaty
a nemovitosti KČT, jejichž hlavním smyslem
je zapojit do této náročné práce více
funkcionářů. Péči o chaty si nyní mezi sebe
rozdělí 4   garanti (J. Šlechta,    J. Rohulán,
M. Hovad a Z. Báča). Jelikož Rosťa   Kašovský
21. 3. 2023 ukončil svou činnost jak ve
Vedení KČT, tak jako předseda Technické
rady KČT, koordinovat činnost garantů bude
Zbyněk Báča, který je dočasně pověřený
vedením Technické rady, a předseda
Ekonomické rady Láďa Macka. Potřebný
servis   bude garantům zajišťovat     ústřední
sekretariát a externisté (B. Matějková
případně další). 
Aktualizovali        jsme     návrh           zákona
o turistickém značení. Zde sehrál klíčovou
roli jeho původní autor, předseda odboru
KČT Měřín, ústavní právník JUDr. Fiala.
Materiál se v tuto chvíli dolaďuje a bude
předložen jako poslanecký návrh do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Podařilo    se     nám   uzavřít   „trojsmlouvu“
o společné spolupráci mezi KČT a firmami
Kofola a RegioJet. Obsahem spolupráce jsou
společné aktivity při údržbě turistických
stezek se zapojením veřejnosti, společná
marketingová    strategie   přivést   veřejnost
k lásce k přírodě a turistice a členství v KČT,
vyhledávání   nových moderních pěších tras
a v neposlední řadě ze strany firem   Kofoly
a  Regiojet finanční plnění za reklamní
prostor na části tabulek turistického
značení. Smlouva jen podepsána na 10 let.
Zavedli jsme možnost mít elektronický
průkazy KČT vedle stávající plast. kartičky.
Rok 2023 bereme jako zkušební rok,
nabízíme každému členu mít i oba dva
průkazy,     pokud       bude      mít       zájem,
a vyhodnotit si, která varianta je  zajímavější. 

aktivity, které se nám již podařilo zrealizovat,
nebo se na jejich realizaci již intenzivně
pracuje.

Společně s Martinem Úblem jsme "rozjeli"
projekt dálkové trasy okolo státních hranic
Stezka Českem. Projekt si získává u našich
členů i    veřejnosti stále větší     popularitu,
o čemž svědčí i natáčení 10tidílného seriálu
ČT o tomto projektu. KČT se podílel na
námětech do scénáře seriálu. Natáčet by se
mělo od května do října 2023. Seriálem bude
provázet turista a herec Miroslav Vladyka.

Uzavřeli jsem s vydavatelstvím Albatros
smlouvu na přípravu knihy Fenomén
turistické značky, kterou píše redaktor
magazínu Reportér Marek Šálek. Kniha má
představit čtenářům historii turistické
značky      formou      rozhovorů současných
i čestných funkcionářů, značkařů a dalších.
Ty často proběhnou při pěším výletu na
vybraných turistických trasách. Slavnostní
křest knihy je plánován na jaro 2024 k 135
letům turistické značky.

K dalším aktivitám patří například prodloužení
smlouvy  s Českou podnikatelskou pojišťovnou
na rok 2023. Na velmi dobré cestě je podpis
smlouvy o spolupráci s Lesy ČR. Připravujeme
žádost     o dotaci   na značení. Dále     jednáme
s pražským magistrátem o možnost získání
nového sídla KČT. Na zahraničním poli jsme
navázali spolupráci v rámci EVW s časopisem
„Wanderwege“, kde chceme nabídnout
především německé a rakouské turistické
veřejnosti naše dálkové trasy a v těchto zemích
tolik atraktivní putování „od chaty k chatě“ na
našich krkonošských chatách. Zintenzivnili jsme
spolupráci v rámci turistické V4 a začali
spolupráci s vídeňskými Čechy, kteří by chtěli
obnovit odbor KČT ve Vídni, který zde existoval
před 1. světovou válkou. 

Kromě    výše  uvedených aktivit jsme společně
s ústředním sekretariátem pracovali na mnoha
dalších úkolech. Zde bych ocenil nového
sekretáře Mgr. Míšu Novotnou, která je
výraznou posilou našeho týmu. I přes neznalost
klubového prostředí se za dobu cca 7 měsíců ve
funkci velmi dobře adaptovala a je skutečnou
oporou jak pro mne, tak místopředsedu Láďu
Macku a celé Vedení KČT. Na tomto místě bych
chtěl  též ocenit neskutečné pracovní nasazení
a „tah na branku“ místopředsedy Ládi Macky.
Jeho profesní zkušenosti, které dává ve
prospěch klubu. Zaslouží si obdiv. 
Jako  předsedu KČT  mne také velmi potěšilo, že 
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jsem se za mé období v čele spolku setkal
většinově s pozitivními reakcemi na naši
činnost a ověřil si, že KČT je dobrá značka.
V  souvislosti  s   tímto    bych     vám         chtěl  
s potěšením sdělit, že našim členem (konkrétně
KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice) se stal
předseda Senátu Parlamentu ČR pan Miloš
Vystrčil, náš dlouholetý podporovatel. 
Přeji vám spousty krásných zážitků na
turistických akcích v roce 2023. 

Jiří Homolka, předseda KČT  

Nabídka zveřejňování
vašich akcí na hlavní
stránce webu KČT
Web KČT se      připravuje    na   drobné změny
a úpravy, které se dotknou i hlavní stránky
webu KČT. Cyklicky se opakující prezentace,
která vyzývá k podpoře turistických chat, bude
odstraněna. Místo ní vznikne prostor pro
zveřejňování těch nejdůležitějších turistických
akcí. Aby byl tento prostor nabízen všem
oblastem co nejspravedlivěji, bylo dohodnuto,
že každá oblast si zde může zveřejnit jednu
svoji TOP akci. Tedy akci, kterou považuje za
nejdůležitější a pro její zveřejnění využije
dynamickou prezentaci na hlavní stránce webu
KČT.
Máte-li zájem o zveřejnění vaší hlavní akce,
kontaktujte   vedení    vaší   oblasti a požádejte
o zveřejnění. Pokud bude akce vybrána, stačí na
ústředí KČT poslat fotografii, nejdůležitější
informace a odkaz na webové stránky, který
budou o akci informovat. V  případě, že se sejde
z jedné oblasti více akcí, jsem připraveni je
zařadit do pořadníku a aktuálně je měnit.

Jarní slevová akce s
Bushman
KČT ve spolupráci se společností BUSHMAN,
která      se       specializuje    na       outdoorové
a volnočasové oblečení a vybavení, jsme pro
členy KČT připravili zvýhodněnou nabídku
oděvů a doplňků. 

JAKÁ JE VÝŠE SLEVY?
Výše slevy je 40 % na všechno nezlevněné zboží.

KDE NAKUPOVAT?
Přímo na e-shopu: www.bushman.cz.

JAKÝ JE ZPŮSOB DORUČENÍ?
Zboží Vám bude odesláno na Vámi vybranou
adresu.  Osobní   odběr  na   prodejně   ZDARMA  
(zboží není možné vyzvednout na franchizových
prodejnách,  tj.  v  Brně,   Olomouci,  na Zličíně
a v Teplicích) Doprava je ZDARMA u objednávek
nad 2.000 Kč.

KDY OBDRŽÍM SLEVOVÝ KÓD? 
Každý člen KČT má nárok na 1 slevový kód,
který platí na celý nákup. Tento kód lze uplatnit
pouze jednou a nelze ho kombinovat s jiným
slevovým kódem. Sleva se zobrazí po vložení
kódu v nákupním košíku. 
V případě zájmu o slevový kód napište email na
adresu: libuse.zajickova@bushman.cz. Do
předmětu zprávy napište heslo: "KČT 2023".
Platnost kódu je od 1.4.2023 do 30.4.2023.

JE MOŽNÉ ZBOŽÍ VYMĚNIT, NEBO VRÁTIT? 
Zboží bude možné vyměnit nebo vrátit v rámci
14 denní lhůty.  V případě výměny zboží nebude
další doprava účtována.  U doobjednávek opět
kontaktujte paní Zajíčkovou na výše uvedený
email, která Vám kód opět aktivuje.

http://www.bushman.cz/
mailto:libuse.zajickova@bushman.cz
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Návod pro členy na
stažení elektronického
průkazu do mobilního
telefonu
1. Každému členovi po zaplacení členských
příspěvků        přijde na     e-mailovou     adresu
elektronický průkaz.
Email vypadá takto (viz. obrázek): 
Odesilatel: info@kct-db.cz

Elektronický průkaz Klubu českých turistů
Dobrý den,
děkujeme za vaše členství v Klubu českých turistů. Posíláme vám
elektronický členský průkaz, který si můžete jednoduše nahrát do
svého chytrého telefonu. 
Průkaz je vystaven pro: Jan Čermák

Pokud máte IPhone, průkaz se vám nahraje autoamticky do Apple
Wallet. Uživatelé Androidu budou potřebovat aplikaci podporující
soubory pkpass, například Portmonka. Více informací o tom, co je
elektronický a jak si jej zprovoznit, najdete na kct.cz/elektronicky-
prukaz.
S pozdravem
Klub českých turistů

2. Nově si již nemusíte instalovat aplikaci
PORTMONKA, ale můžete si průkaz stáhnout již
přímo do Google nebo Aplle peněženky. 
3. Otevřete    si     email s     průkazem v    poště  
v mobilu, ťukněte 

4. Objeví    se   na    obrazovce točíčí se kolečko
a poté nabídka  Přidejte si kartu do svého
mobilního telefonu a pod ní nabídka možností
aplikací
5. Ťukněte na přidat do peněženky Google
(Apple) a karta se vám uloží.

Pozvánka na oslavy 135
let KČT
V červnu roku 2023 oslaví Klub českých turistů
135 let od svého vzniku. Oslavy tohoto
významného výročí budou jistě postupně
probíhat ve všech oblastech. Hlavní program
oslav  se však uskuteční v  době  od  3. června
do 11. června postupně v Prášilech a v Praze
jako významná akce KČT. 

Setkání turistů v Prášilech
Zahájení oslav 135. výročí založení Klubu se
bude konat o víkendu 3. a 4. června v Prášilech
na Šumavě a tato významná akce KČT pak bude
pokračovat celý následující týden v Praze.

V  sobotu    3. června   proběhne    též  v  pořadí         
5. setkání čtenářů a dopisovatelů klubového
časopisu Turista na chatě KČT, která byla znovu
postavena v letech 1995–1997. Na podporu
účasti obou akcí se ve stejný den uskuteční
Setkání turistů v Prášilech. K akci bude vydána
absolventská turistická vizitka a účast bude
odměněna pamětním listem. Celá akce bude
pojata jako dostředný pochod s doporučenými
trasami z Modravy a Železné Rudy.

Další program oslav 135. výročí založení KČT
bude      pokračovat   od pondělí 5. června do
neděle 11. června v Praze. Základní   informace o
programu, který je intenzívně připravován,
najdete na konci tohoto Zpravodaje. Další
informace k celému průběhu oslav hledejte na
www.kct.cz a www.clovecepohnise.cz, kde
budou postupně doplňovány podrobnosti.  

Zveme turisty do Prahy k návštěvě muzeí,  věží
a rozhleden.

Pokud budete mít jakékoliv problémy, nebo
dotazy, tak napište: ivetaklemesova@seznam.cz,
klemesova@kct.cz

http://kct.cz/elektronicky-prukaz
http://www.kct.cz/
http://www.clovecepohnise.cz/
mailto:ivetaklemesova@seznam.cz
mailto:ivetaklemesova@seznam.cz
mailto:klemesova@kct.cz
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Musejí umožňovat pohodlnou chůzi po
přírodním povrchu cesty:

Nesmí     vést    po    cestách s  motorovým
a cyklistickým provozem, pouze v co
nejkratší délce, tzn., že je povoleno vést
trasu v jednom nepřerušeném úseku po:

Musejí být zajímavé:

Musejí být dobře vyznačené podle systému
značení KČT a musejí nést nápis „Pěšky pro
zdraví s KČT“ 

Pěšky pro zdraví
Rada pro moderní pěší trasy v letošním roce
intenzivně pracuje na průzkumu a následném
vyznačení tras Pěšky pro zdraví s KČT. V síti
značených turistických tras hledáme takové,
které splní požadovaná kritéria. Hlavní důraz je
přitom      kladen    na    bezpečnost,      pohodlí
a atraktivitu tras pro pěší turisty. Rádi uvítáme
spolupracovníky z řad turistů, ale také podporu
ze strany obcí, krajů, destinačních
managementů či podnikatelů v cestovním
ruchu. Podpořte naše snahy ve vašem regionu.
Níže uvádíme pravidla pro tyto trasy:

Trasy musejí splňovat tato kritéria

a. přírodní povrch musí být na min. 35 % délky
trasy;
b. tvrdý umělý povrch (asfalt, beton, dlažba)
může být jen na max. 30 % délky trasy, 
a nepřerušený v kuse max. 3500 m;
c. zbývající povrch může být štěrkový, kamenitý
(nepůvodní/navezený kámen) či jinak
propustný;
d. je třeba vyvarovat se špatně schůdným
úsekům (např. vyviklané kameny, trvale
rozbahněné či podmáčené cesty), případně tyto
úseky zajistit.

a. silnici 1. třídy – max. 50 m (přechod přes
silnici v přehledném úseku);
b. silnici 2. třídy – max. 300 m;
c. silnici 3. třídy – max. 1000 m (v případě
průchodu obcí max. 2000 m);
d. cyklostezce – max. 300 m;
e. cyklotrase – max. 1000 m, jen v    přehledném
a bezpečném úseku.

a. vést přes zajímavá místa, a to jak pro dospělé
turisty, tak i pro děti, resp. rodiny s dětmi;
b. zajímavosti mohou být přírodní  i kulturní;
c. žádoucí je vedení trasy po pěšinách a se
změnami krajinného rázu;
d. nežádoucí je vedení trasy kolem rušivých 
 prvků  a monotónní krajinou.

Start i cíl každého jednodenního úseku
musejí být dostupné:

Bezpečnost trasy – je třeba kontinuální
zajištění bezpečnosti pěšího turisty na trase.
Nebezpečná místa musí být omezena nebo
zvlášť zajištěna - např. funkčními mostky,
žebříky,     se      stabilním             zábradlím;
padající    a spadlé stromy by měly být
pravidelně odstraňovány.
Délka trasy:

Cílové skupiny – podle terénu, náročnosti
trasy, atraktivit apod. se pomocí piktogramů
v popisu trasy vytipují cílové skupiny, pro
které je trasa vhodná, např.:

Téma trasy – trasa by měla být zaměřena
také na poznání, např.:

Při navrhování tras se upřednostňují trasy,
které nevedou turisticky přetíženými
místy.
Dostupnost stravovacích služeb není
podmínkou, ale pokud existují, uvede se
název a otevírací doba.

a. veřejnými dopravními prostředky – místo
autobusové, resp. vlakové stanice nesmí být od
startu či cíle dále než 2 km;
b. osobním automobilem za podmínek
dostupného parkoviště v těsné blízkosti
startu/cíle.

Obecné předpoklady pro trasy „Pěšky pro
zdraví s KČT“:

a. jednodenní: 4 – 25 km
b. vícedenní: kombinace minimálně 2 na sebe
navazujících jednodenních tras s možností
noclehu na konci/začátku každé z nich.

a. rodiny s dětmi;
b. kočárky, invalidní vozíky;
c. zdatné turisty;
d. bosou turistiku.

a. po stopách slavných osobností: z historie,
literatury, hudby, vědy, politiky atd.;
b. se zaměřením na místní obory: sklářství,
hornictví, textilní průmysl, rybníkářství,
vinařství atd.;
c. naučné: místní historie, fauna, flora,
geologie, obyvatelstvo, tradice;
d. poutní, posvátné, mytologické a jiné
„duchovní“ trasy

Rada pro moderní pěší trasy i nadále pokračuje
ve vyhledávání a    odstraňování nebezpečných
a nevhodných úseků v síti značených pěších
tras.  Pomozte nám zlepšit naši síť pěších tras. 
Pro bližší informace nás kontaktuje na
zdenka.sredlova@gmail.com, 724 076 303.

mailto:zdenka.sredlova@gmail.com
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Výzva 2023 IVV
kilometrů v roce 2023
(IVV-Europe 2023 km
Challenge)
IVV-Europe, kontinentální organizace
celosvětové organizace IVV (Internationaler
Volkssportverband – Mezinárodní organizace
pro lidový sport), vyhlásila po loňském
úspěšném ročníku Výzvu 2023 IVV     kilometrů
i pro rok 2023.

Účastníkem výzvy se může stát každý turista,
který se během celého roku 2023 zúčastní
různých akcí IVV. Seznam akcí IVV v Česku lze
nalézt např. v online kalendáři na webu KČT
www.kct.cz/akce/vse/ivv.

Podmínky     plnění výzvy   jsou  následující - od      
1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 ujít na všech akcích IVV
celkem nejméně 2023 kilometrů. Započítávají se
všechny   akce   IVV   po     celém   světě,   nejen
v Česku. Není stanovena žádná minimální nebo
maximální kilometráž na den či žádné podobné
omezení. Účastnit výzvy se může buď
jednotlivec sám, nebo i skupina turistů v týmu –
v tomto případě pak musí počet 2023 kilometrů
ujít dohromady, tj. v případě např. 5 členů týmu
stačí každému „jen“ cca 406 km (členové týmu
nemusí ujít všechny kilometry společně). 
Splnění výzvy se prokazuje pomocí záznamníku
IVV pro kilometry. Distribuci záznamníků
zajišťuje sekce IVV/IML KČT.

Po úspěšném splnění výzvy obdrží účastník
diplom, kovovou medaili na krk, textilní nášivku
a odznak (buton). V případě účasti týmu je jen
jedna medaile, diplom a nášivka na tým; buton
obdrží každý člen týmu. Cena je stanovena na
23€ za jednotlivce nebo za tým.
Přihlašování do výzvy probíhá přes stránku IVV-
Europe www.ivv-europa.eu. 

Další informace lze získat na stránkách sekce
IVV/IML KČT www.kct.cz/sekce-ivv-iml,
případně u předsedy sekce Jiřího Brože na
emailu jirka.kct@seznam.cz.

Bc. Jiří Brož
předseda sekce IVV/IML KČT  

Vyšla brožura s
přehledem
vozíčkářskýc tras
vyznačených KČT
Klub českých turistů vydal brožuru, ve které
najdete aktuální seznam vozíčkářských tras,
které vyznačil KČT. Brožuru si můžete stáhnout
na webu KČT, nebo si o ni můžete požádat na
ústředí KČT, které vám ji zašle poštou.
Kontaktní osoba pro zaslaní je Pavla Picková
(pickova@kct.cz).

http://www.kct.cz/akce/vse/ivv
http://www.ivv-europa.eu/
http://www.kct.cz/sekce-ivv-iml
mailto:jirka.kct@seznam.cz
https://kct.cz/clanky/vozickarske-trasy-prehledne
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https://www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra
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Vzhledem k dlouhé prodlevě mezi vydáními
Zpravodaje     máme   vůči čtenářům velký dluh
v informacích o jednání vrcholných orgánů
KČT. Od posledního vydání se uskutečnilo 5
jednání Vedení KČT    a      podzimní     jednání
ÚV KČT.

5. Vedení KČT
Konalo se 15. září 2022 v Olomouci a věnovalo
se obvyklým tématům jako je stav hospodaření
KČT, stav     chat a nemovitostí, stavu   značení
a schválení návrhů vyznamenání. Nově se
Vedení začalo zabývat Strategií KČT na roky
2022 až 2026, kterou zpracoval místopředseda
Ing. Ladislav Macka. Vedení připravilo
mimořádnou Konferenci KČT, která proběhla
per rollam a schválila změnu členských
příspěvků na rok 2023. Iveta Klemešová
informovala o nabídce společnosti MAFRA na
vedení     elektronických     členských průkazů
v programu PassMachine. Vedení pověřilo Ivetu
Klemešovou dalším jednáním o elektronických
členských průkazech. Ing. Jaroslav Krejzlík
předložil návrh oslav 135 let KČT v   týdnu   od
3. do 11. 6. 2023.

6. Vedení KČT
Členové      Vedení    se    sešli     17. října   2022         
v Olomouci. Kromě standardních bodů
projednalo Vedení přípravu nové členské
databáze a postup realizace elektronických
členských průkazů. Také schválilo vzhled
jednotných    triček    pro    Vedení,    ÚV,     ÚS  
a předsedy Rad a Sekcí. Hlavním bodem jednání
byla příprava jednání ÚV KČT. Předseda RNDr.
Jiří Homolka podal zprávu o konferenci
EWV/ERA    v    Dánsku    a      Zdeněk   Cabalka     
o summitu V4 v Maďarsku.

7. Vedení KČT
Jednání proběhlo 14. listopadu 2022 v Brně.
Kromě stálých bodů jednání projednalo Vedení
návrhy  na  úpravy  rozpočtu  KČT na rok 2022
a návrh rozpočtu na rok 2023. Rovněž byl
schválen rozpočet významných a mezinár. akcí
v roce 2023. Pro     chaty byl také     projednán
1. návrh plánu velkých investic na rok 2023,
přičemž stavební    úsilí   se   zaměří na opravy
a nátěry střech, funkční čistírny odpadních vod
a výměnu kotlů ústředního vytápění podle
požadavků na emise.  Vedení  schválilo přípravu

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
nové vozíčkářské trasy Lanškrounské rybníky,
která bude realizována v roce 2023. Rok 2024
bude vyhlášen Rokem chat, protože v     roce
1924 bylo otevřeno 8 nových chat KČST:
Klostermannova chata, chata na Bunči,
Holubyho chata na Javořině, chata na Velkém
Polomu, Kostincova chata na Krkavci,
Masarykova chata na Beskydě, Bezručova chata
na Ropičce, chata Prachov.

2. Ústřední výbor KČT
Konal se 2. a 3. prosince 2022 v Praze, v hotelu
Olšanka. ÚV  byl seznámen s přípravou české
verze moderních pěších tras (MPT) s názvem
Pěšky pro zdraví a záměrem jejich certifikace
Klubem českých turistů. ÚV dále projednal stav
plnění      úkolů   z      předchozích   jednání ÚV
a z Konference KČT a věnoval se úpravám
Stanov KČT. Dalším bodem jednání bylo
projednání a přijetí       Strategie   KČT  na   léta    
2022 až 2026.         V dalším bodě bylo
projednání   významných akcí     na rok     2023
a příprava oslav 135. výročí KČT vč.
připraveného rozpočtu, účast členů ÚV na
akcích a na oblastních konferencích. Rostislav
Klemeš byl schválen novým předsedou Sekce
pěší turistiky, poté, co odstoupil dosavadní
předseda Jiří Franc. V dalším jednání byly
projednány aktuality vývoje chat, vč.
investičního plánu, a zpráva Ústřední kontrolní
komise. ÚV schválil úpravy rozpočtu KČT na
rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023. Byla
změněna směrnice ZNAČ 2 a HOSP 14, ve
kterých byla schválena aktualizovaná náhrada
stravného na cestách pro KČT: 130 Kč při
cestách 5 – 12 hod.,   200 Kč     při      cestách
12 – 18 hod. a 310 Kč při cestách nad 18 hod. ÚV
dále vzal na vědomí změnu přílohy směrnice
ORG 03/2022 Členské příspěvky a zrušil
směrnici ORG 9/2021 Etický kodex a přijal
zcela nový Etický kodex KČT. Na závěr jednání
si členové ÚV vyslechli stav veřejných sbírek
KČT, stav registrací odborů a oblastí ve
spolkovém rejstříku a zprávu o stavu e-shopu
KČT.

8. Vedení KČT
Poslední jednání Vedení v roce 2022 se konalo
16. prosince v Praze. Po úvodních bodech byl
projednán aktuální stav plnění rozpočtu    KČT
a projekt grantu od NSA. Vedení  vyhodnotilo
nabídky telefonních     operátorů     a   rozhodlo      
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zachovat smlouvu s dosavadním operátorem T-
Mobile. Také vyslechlo výsledky společnosti
Trasa, s.r.o. za rok 2022 a plán na rok 2023.
Vedení se také setkalo se zaměstnanci
ústředního sekretariátu KČT na společném
obědě.

9. Vedení KČT
První jednání roku 2023 se konalo 23. ledna v
Olomouci. Kromě standardních bodů jednání
projednalo Vedení konkretizaci Strategie na
rok 2023. Bylo schváleno rozdělení chat KČT
mezi garanty, kteří budou mít na starosti jejich
technický stav. Výjimečné bylo schválení
navržených vyznamenání,   kterých se sešlo 73
a schválilo návrh Rady Síně slávy na uvedení
osobností a odborů do Síně slávy české
turistiky v roce 2023.

10. Vedení KČT
Únorové  jednání  Vedení  se  konalo  v       Brně 
20. února 2023. Hlavními body jednání bylo
plnění úkolů vyplývajících ze Strategie KČT
2022 – 2026 (financování Turistických závodů,
změna  účetní   firmy,   nájem      kancelářských
prostor v   Praze     a audit webu KČT),
rozpočet   KČT   (plnění   roku     2022   a návrh
rozpočtu na rok 2023),    chaty a nemovitosti
KČT     (investiční strategie KČT, zásady   péče
o majetek, plnění investičního plánu v roce
2022 a aktuality z chat). Bylo schváleno
prodloužení nájemní smlouvy panu Batelkovi na
chatě Prášily. V Aktuálních úkolech řešilo
Vedení přípravu 135. výročí klubu a Konference
KČT, schválení    návrhu     směrnice HOSP
12/2023   a           navržených       vyznamenání.
V různém    se    Vedení      zabývalo      zájmem
o elektronické  členské       průkazy, smlouvami
o     dodržování     GDPR      v     přístupu       ke      
členské      databázi, aktualitami    ze značení,
prezentací zasloužilých mistrů turistiky,
novými návrhy        diplomů       pro       nejvyšší     
vyznamenání   KČT a navýšením dotace na akce
rodinné turistiky. Vedení     dále       vzalo     na
vědomí výsledky sbírky Novoroční čtyřlístek
2023.

Mojmír Nováček, zástupce generálního
sekretáře KČT

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
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Nejbližší významné akce KČT

Prášily: 2. - 4. 6. 2023
Místo konání: chata Prášily
Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista
v Prášilech.
Akci zajišťuje KČT, oblast     Plzeňského    kraje
a redakce časopisu Turista.

Od 5. - 11. 6. 2023 budou v Praze pro
návštěvníky oslav zajištěny prohlídky muzeí,
rozhleden a věží dle nabídky připravené
pořadateli.     Zlevněné      vstupenky      získáte
u   pořadatelů akcí.

Praha: 6. 6. 2023
Pochod po historických pražských sídlech KČT.
Trasa: 6 km
Start: od 15-18 hod., sídlo KČT, Revoluční 8. 
Cíl: od 17-20 hod.,  Petřínská rozhledna. 
Rozhledna bude mít otevírací dobu do 21 hod.

Praha: 8. 6. 2023
Pochod za zakladateli KČT. Trasa 7 km
Start: od 15-18 hod., Olšanské hřbitovy. 
Cíl: od 16.30-19 hod. Náprstkovo muzeum.
V cíli bude položen slavnostní věnec k 135.
výročí vzniku KČT a připravujeme další
program

Praha: 9. 6. 2023
Vlastní    oslava    135.  výročí vzniku KČT bude
v Národním zemědělském muzeu (NZM).
Odpoledne: od 16 hod. slavnostní setkání
významných činovníků  KČT, vystoupení hostů,
předání vyznamenání.Večer společné posezení 
 v prostorách a na střeše NZM s výhledy na
Prahu.

Praha: 10. 6. 2023 
Pochod nad tunelem Blanka. 6 km a 9 km 
Start: od 11-13 hod., Praha 6 Malovanka. 
Cíl: Národní zemědělské muzeum.
V cíli se zájemci mohou zapojit do projektu
„Jedu v medu“, prezentace včelařů v NZM.
Večer a v noci bude v NZM muzejní noc. 

Praha: 11. 6. 2023
Piknik v Botanické.
Hvězdicový pochod do Botanické zahrady.
Trasy 5 km, 8 km, 12 km, 20 km
Start: od 10-12 hod. 3 místa startu 
Cíl: od 12-16 hod. v Botanické zahradě v Praze 7,
Troja
Odpoledne si účastníci mohou  v cíli
prohlédnout evropskou výstavu bonsají.

Program oslav 135 let KČT, 3. - 11. 6.

slavnostní odhalení infotabule Hřebenovky
ČŠ + přípitek, 
malé občerstvení, 
společná procházka po části Hřebenovky ČŠ
po červené Pod Děčínský Sněžník, propojkou
k Drážďanské vyhlídce a zpět k Hřebenové
boudě, 3 km
(https://mapy.cz/s/leravekobu) 

Slavnostní otevření Hřebenovky v
Ústeckém kraji

Srdečně vás zveme na slavnostní otevření
Hřebenovky v Ústeckém kraji za účasti mnoha
významných hostů. Akci připravuje České
Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci s Ústeckým
krajem a Klubem českých turistů. 

Kdy: úterý 25. 4. 2023 v 12 hod.
Kde: u hotelu Hřebenová bouda na Sněžníku
(https://mapy.cz/s/jabuzopase)

Program: 

Část Hřebenovky přes Krušné hory a České
Švýcarsko v úseku Cínovec – Jedlová se letos
bude ucházet o certifikát kvality Leading
Quality Trails – Best of Europe. V terénu ji
najdete podle loga modrého hřebene na bílém
pozadí na tabulkách místních názvů a názvu
„Hřebenovka“ u směrovek.

Tras  s   označením LQT-BE je v současné době
v Evropě pouze 22, v Česku se tímto titulem
pyšní zatím jediná, a to Stezka údolím Lužnice
Toulavou. Podrobnosti o trase najdete na
www.toulava.cz

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy=&rc=9gDc6x1xaU5nNHLfWEgixfm2gk2eDWemb&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=base&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=1924067&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&x=14.0950761&y=50.7925774&z=17
https://mapy.cz/s/jabuzopase
http://www.toulava.cz/
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16 Mělnicko a Kokořínsko
G2, G3 – viz mapa č. 37 (A3)

23 – Podkrkonoší
B2 Zkrácení žluté TZT v souběhu se zelenou TZT v úseku U Dolního Dvořiště – Dolní Dvořiště (1 km).

24 – Hradecko a Pardubicko
C3 – Zkrácení červené TZT v úseku Malšovice – Hradec Králové-stará nemocnice (2 km).

25 – Podorlicko a okolí Babičina údolí
C3 – Prodloužení žluté TZT v úseku Slavoňov – Mezilesí - Doly – Rokole (5,5 km). Nová modrá TZT
mezi Libchyní a Mezilesím (2 km). Zrušení červené odbočky na zříceninu Výrova (0,5 km). Přeložení
žluté TZT po trase Pod Výrovem – Výrov, zříc. – Rezecký most – Nové Město n.Met., nám.

26 – Broumovsko, Góry Kamienne a Stolowe
B3, B4 – Zrušena zelená TZT v úseku U Nového Dvora – Honské sedlo-Na Pasách (5,5 m). C2, D2 –
Přeložení modré TZT ze silnice na polní cestu v úseku Stolín – Červený Kostelec-V Polích – U
Dupačky (2 km).
C4 – Zrušení žluté TZT v úseku Ovčín, odb. – U Ovčína (0,5 km). Nová zelená TZT v úseku Vysoká
Srbská – Machov (4 km).
C5 – Přeložka a prodloužení zelené TZT v úseku Na Balvanech, vyhl. – Martínkovice – Zaječí rokle,
odb. (2 km).
C5 – Prodloužení modré TZT v úseku Horní Božanov – Studená Voda – Radków (PL) (4 km).
D3 – Přeložka červené TZT ze silnice na lesní cesty v úseku Babí – Pavlišov (3 km).

27 – Orlické hory
A1 – Nová zelená TZT mezi modrou TZT v Borové a polskou žlutou severozáp. od Taszówa (1 km).
Modrá TZT změněna na žlutou TZT v úseku Pod Skutinou – Nad Sedloňovem.
A1, B1 – Přeložení modré TZT v úseku Sněžné, střed – nové TIM Nad Sedloňovem.
B1 – Žlutá TZT změněna na zelenou TZT v úseku Dobřany – Na Krahulci (1,5 km). Modrá TZT změněna
na zelenou TZT v úseku Na Krahuci – Sněžné, chata Horalka (1 km). Žlutá trasa změněna na modrou
TZT v úseku Na Krahulci – Sněžné (1 km). Zrušena žlutá TZT v úseku Kout – Deštné v Orl.h., hot.
Národní dům (2,5 km).
B1, C1 – Zrušena žlutá TZT v úseku Dobřany – Mýto (9,5 km).
C1 – Nová žlutá TZT v úseku Uhřínov – Podolí, býv. osada (1,5 km). Zrušení žluté v úseku Podolí, býv.
osada – Zámeček (1 km).
C1, C2 – Zrušení žluté TZT v úseku Uhřínov – Kačerov (4,5 km).
D1 – Zrušení červené TZT v úseku Ivanské jezero – U koupaliště (1,5 km). Žlutá TZT změněna na
červenou TZT v úseku Studánka – Ivanské jezero.
D1, E1 – Změněna zelená TZT na červenou TZT v úseku Studánka – Rychnov n.Kn., žst.
D2, E2 – Zrušena žlutá TZT v úseku Kovárna – Rokytnice v Orl.h., žst (10 km). E1 Zrušena modrá TZT v
úseku Chata Na Vyhlídce – Nad Pekelcem (1,5 km).

29 – Český les jih
C4 – Nová žlutá TZT z Lučiny CZ přes býv. obec Lučina a býv. Úpor k hraničnímu kamenu č. 17 na
státní hranici.

Změny v síti značených tras
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30 – Povodí Střely
A4 – Východiště žluté TZT z TIM  V Lukách se ruší a překládá se do Tisu u Blatna. Přeložení červené
z Tisu u Blatna jižním směrem v podstatě po svahovém hřbetu na okraj přírodní rezervace Blatenský
svah, podél něj až na její okraj a dále severovýchodním směrem kolem skládky odpadu do údolí
Úhlavky a podél ní jižním směrem zpět k Pekelskému Mlýnu.

34 – Brdy Rokycansko
C6 – Nová okružní žlutá TZT „Masarykův okruh“ od kostela v Hluboši, kolem Zděného mlýna do
Brankovic k ŽST a dále kolem býv. hamru Paďousy pod vrch Krsov, kde se napojuje na stávající
modrou TZT a v souběhu s ní pokračuje zpět do Huboše (5 km).

36 – Okolí Prahy západ
C2 – Nová zelená TZT mezi Tetínem a Srbskem podél pravého břehu Berounky (4 km). 
C4 – Nová „NS Radotín“ od stávajícího TIM v Radotíně přes Slavičí údolí k Lochkovu, kolem
cementárny k začátku „NS Kosoř-Černá rokle“, po částečném souběhu s ní do Klapi a zpět do
Radotína (11 km).
C5 – Nová modrá TZT z náměstí ve Zbraslavi kolem studánky Královka a dále kolem kamenolomu
Zbraslav až do Baní ke stávajícímu TIM (4 km).

37 – Okolí Prahy východ
A1 – Zelená TZT přeložena od zastávky BUS v Čimicích do Dolních Chaber, kde u zastávky BUS
navazuje a stávající TZT.
A3 – Nová červená TZT po trase Černý Most, metro – Satalice – Vinoř – Jenštejn – Dřevčice –
Popovice – Brandýs n.Lab., zám. (16 km). Přeložení modré TZT od TIM Xaverovský háj podél rybníků a
od okraje Xaverova východním směrem po hranici přírodního parku až ke svému dalšímu
pokračování. Červená TZT změněna na okružní žlutou v úseku Vinořský háj – Ctěnice – Veleň –
Cvrčovice. Nová žlutá TZT po trase Cvrčovice – Jenštejnské rybníky – Pohankův rybník ve Vinoři –
Vinoř, zám. – Vinořský háj (18,5 km). Zrušena červená TZT mezi Jenštejnem a Janovicemi (1,5 km).
Zrušena žlutá TZT mezi Cukrovarským rybníkem a Vinořským hájem (2 km).
B3 – Červená TZT z Běchovic přeložena po lesní cestě podél potoka Rokytka k zámku v Kolodějích,
kde se napojí na stávající TZT.
B5, B6 – Červená TZT změněna na modrou mezi Kostelcem nad Čer.lesy a TIM Na Šemberže, rozc.
C1 – Viz mapa č. 36 (C5).
C2 – Žlutá TZT severně od Vestce přeložena kolem Vesteckých rybníků.
B6 – Nová modrá TZT z Kostelce nad Černými lesy po lesních cestách kolem motokrosu k TIM Dolní
Peklov, dále k oboře Přehvozdí, odkud pokračuje v souběhu se žlutou TZT až do Přehvozdí, kde se
napojuje na stávající modrou TZT z Tuchorazi (6, km).

38 – Hřebeny a Slapská přehrada
C6 – Červená TZT změněna na zelenou TZT mezi Sedlčany a údolím Musíku. Další pokračování
červené TZT do Hrazan zrušeno. 

39 – Střední Povltaví Zvíkov a Orlík
A1 – Přeložení žluté TZT od ŽST Milín, žst. kolem dřevozpracujícího závodu na Milín nám.
B5 – Modrá TZT přeložena mezi Radíkovy a Nálesím přes Voděrady.

41 – Česká Sibiř a Táborsko sever
B6 – Změna zelené TZT na modrou mezi Holým vrchem a Lukavcem.

Změny v síti značených tras
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43 – Střední Posázaví
A2 – Přeložka zelené mezi Uhlířskými Janovicemi a Na Čihadle ze    silnice na polní cestu v   souběhu
s cyklotrasou 0106 do Janovické Lhoty a odtud přes vrch Na Čihadle k stávající TZT. 
B2 – Změna zelené TZT na modrou mezi Losinami a Starou Hutí.

63 – Chodsko
C3 – Nová modrá významová odbočka na vrchol Bezný z pravoúhlého zlomu modré TZT
severovýchodmě od vrcholu Čepice (0,4 km).

64 – Šumava Železnorudsko
A2 – Nová žlutá mezi Klatovy, nám. a Klatovy, ŽST (2 km).
A2, A3 – Žlutá TZT z Klatov do Plánice změněna na červenou (15,5 km).
B2 – Žlutá TZT zrušena mezi zříc. kostela Sv. Bartoloměje a TIM Sv. Bartoloměj, rozc. (0,5 km).

85 – Okolí Brna Svratecko
E3 – Nová zelená TZT z TIM Těsnohlídkovo údolí, lávka k nové rozhledně U Lidušky na zalesněném
ostrohu nad údolím Svitavy (1 km). Prodloužena žlutá TZT od TIM Resslův pomník po zpevněné lesní
cestě vedoucí na ostroh nad údolím Svitavy s novou rozhlednou U Lidušky a dále kolem pomníku
Lidušky do údolí na zelenou TZT, kde končí.

86 – Okolí Brna Moravský Kras
E1 – Viz mapa č. 85 (E3) 


