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Žádný člověk není
ostrov sám pro sebe
„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe, každý je kus
nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře
spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký
mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj: smrtí
každého člověka je mne méně, neboť jsem součást lidstva. A
proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě!“
John Donne
Milí turisté – kolegové, členové KČT,
oslovuji vás v politicky a ekonomicky extrémně pohnuté
době, kdy jen před pár dny došlo pro každého racionálně a
demokraticky smýšlejícího člověka k překvapivému,
nepochopitelnému,
bezprecedentně
amorálnímu
a
odsouzení hodnému činu – napadení suverénního,
svobodného a demokraticky fungujícího a rozvíjejícího se
státu v pozici Davida agresivním Goliášem, toužícím
rozvrátit stabilitu a prosperitu evropských zemí, EU i
celého západního světa. Nežijeme ve vzduchoprázdnu a –
jak výstižně vyjadřuje motto mého příspěvku – Ukrajinci
nyní vedou boje a čelí agresi ze strany Ruska nejenom za
sebe a svoji zem, ale i za naši svobodu. Vyzývám a prosím
vás podpořte v maximální možné míře obyvatele
Ukrajiny, a to jakýmkoliv pro vás dostupným způsobem!
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Za sebe osobně si přeji, aby si náš klub, jeho
funkcionáři na všech organizačních úrovních i
členové KČT, uvědomili reálnou sílu ohrožení
stability evropské i tuzemské demokracie a v
konečném důsledku i ohrožení činnosti našeho i
dalších spolků. Již v uplynulých dvou letech
covidové pandemie jsme v prostředí KČT
zaznamenali zvýšené napětí a emoce mezi námi
– dobrovolnými funkcionáři KČT - pramenícími
z obav z udržení zdraví, přežití pandemie, obav
z udržení pracovních pozic a schopnosti
zachovat si existencionální podmínky pro žití.
Vyhrocená společensko-politická situace v
Evropě i v mnoha dalších částech světa naší
duševní pohodě nepřispívá. Vyzývám proto ke
vzájemné toleranci, ohleduplnosti, jednotě,
soudržnosti a spolupráci. Naše činnost bude
dávat smysl i v budoucnu jen tehdy, pokud se
vzájemně pochopíme a uznáme, že rozvoj klubu
a jeho programu nevede přes kuloární dohody
směřující k prosazení osobních ambic s
využitím dehonestace či „odstranění“ druhých,
ale především prostřednictvím otevřené diskuse
s respektováním věcných argumentů.
Milí turisté, kolegové, členové KČT, přeji nám
všem dostatek energie a sil k obhajobě svobody
a demokracie v národním, evropském i
světovém
kontextu,
jakož
i
k
osobní
angažovanosti pro další rozvoj našeho spolku.
Pamatujme, že …“žádný člověk není ostrov sám
pro sebe…!“
Vratislav Chvátal, předseda KČT

Pojďme na chaty a
rozhledny 2022
V prosinci loňského roku odstartoval třetí
ročník soutěže zaměřené na poznávání a
podporu turistických chat s názvem „Pojďme na
chaty a rozhledny 2022“. Do letošního roku byly
zařazeny chaty nacházející se v blízkosti nějaké
rozhledny – např. Hrstkova chata, Kramářova
chata, Kozubová, Královec nebo Kohútka. Pro
letošek jsme zařadili celkem 17 chat z
Moravskoslezského, Zlínského a Pardubického
kraje.
Úkolem turistů je navštívit alespoň 6, nebo
alespoň 10 z vybraných 17 chat a návštěvu
potvrdit v mobilní aplikaci Peakpoint. Druhou
podmínkou je vyplnění registračního formuláře
na webu KČT, oblasti Moravskoslezské. Na
základě toho budou řešitelé zařazeni
do
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losování o ceny s turistickou tematikou.
Mobilní aplikaci Peakpoint využíváme od
prvního ročníku. Tento nástroj motivuje k
návštěvě zajímavých míst, zejména na horách a
dokázal oslovit zejména mladší ročníky.
Letošní ročník končí 31. 10. 2022, registrační
formulář a více informací k projektu je na
https://www.kct-msk.com/pojdme-na-chaty.
Tak pojďme na chaty!!!
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KČT odstartoval třetí
ročník akce "Po
chatách KČT"
Od února je opět možné objednávat pobyty v
rámci balíčku, který již třetím rokem KČT nabízí
turistické veřejnosti. Balíček se skládá ze dvou
programů, které se jmenují „Pěšky po chatách
KČT“ a „Na kole po chatách KČT“.
Program „Pěšky po chatách KČT“ spojuje čtyři
krkonošské chaty KČT. Voseckou boudu,
Brádlerovy boudy, Chatu Výrovka a Chatu pod
Studničnou. Program „Na kole po chatách“
propojuje
chaty
Pláně
pod
Ještědem,
Turistickou chatu Prachov, Voseckou boudu,
Chatu pod Studničnou, Jiráskovu chatu na
Dobrošově a Chatu Na Čiháku.
Zájemci o tuto akci si mohou v rezervačním
systému vybrat chaty, které chtějí v rámci
svého putování navštívit. Pracovníci KČT zajistí
volnost vybraných chat + případné doplňující
služby
(např.
výběr
spaní
v
turistické
noclehárně, či klasickém pokoji, požadavek
dobití elektrického kola, zajištění polopenze,
atd.).
Chataři, zúčastnění v tomto projektu, nabízejí
pro účastníky nižší cenu za přespání. Proto je
výsledná cena balíčku vždy nižší než klasický
součet cen noclehů na vybraných chatách.
Program „Pěšky po chatách“ můžeme doporučit
i pro rodiny s dětmi, či dětské a mládežnické
kolektivy. Naproti tomu program "Na kole po
chatách KČT" je spíše vhodný pro zdatnější
cyklisty.
Bližší
informace
najdete
na
odkazech
https://kct.cz/na-kole-po-chatach-kct
a
https://kct.cz/pesky-po-chatach-kct.

Přechod Beskyd po
turistických chatách
„Přechod Beskyd“ je obdobou akce Pěšky po
chatách KČT. Jedná se také o turistický balíček,
spočívající v zajištění noclehů na třech
beskydských
turistických
chatách
(Skalka,
Kamenitý, Prašivá).
Z jednoho místa si objednáte nejen ubytování,
ale i polopenzi, takže na váš puťák můžete
vyrazit nalehko bez nutnosti táhnout sebou
stan nebo spacák. Chaty se od sebe nacházejí ve
vzdálenostech, kterou zvládnou i děti, takže
můžete tento balíček využít například pro
prázdninové putování.
Nabídka turistického balíčku platí od 1. 4. do 31.
10. 2022 a to vždy pro všední dny. Nicméně
nástup můžete s chatařem domluvit již v neděli
a konec vaší cesty lze domluvit na sobotu. Vše
záleží na momentální obsazenosti chat. Bližší
informace najdete na http://prechodbeskyd.cz
Pokud si chcete vaše putování prodloužit,
můžete si domluvit nocleh např. na Bezručově
chatě na Lysé hoře a dále pokračovat na Polanu
(chata Asociace TOM), Kusalíno (chata KČT).
Vaše putování tak můžete zakončit ve Vsetíně,
odkud se dá pohodlně dostat prostřednictvím
veřejné dopravy, kamkoli domů.
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Novinka na e-shopu
KČT
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než pláštěnka. Bližší informace a objednávku
najdete
na:
https://kct.cz/clanky/noveturisticke-bundy-pro-kct
Objednávky se zasílají na e-mail: kct@kct.cz.

Firma Bushman navrhla v loňském roce KČT
trička, která byla použita jako propagační
materiál v rámci Velké letní soutěže, kterou
společně oba partneři pořádali. Vzhledem k
tomu, že trička vzbudila zájem u turistické
veřejnosti, nechali jsme pro letošní rok vyrobit
další sérii. Trička lze objednat na e-shopu KČT
v různých barevných kombinacích (yellow, blue,
terracotta, olive, chocolate). Dámské tričko má,
na rozdíl od pánského střihu, klasický lehce
projmutý střih (viz obrázek). Tričko je navíc
doplněno o logo KČT, které se
nachází na
pravém rukávu. Více informací najdete na
https://eshop.kct.cz/tricko-kct-1/.

Pozvánka na IV.
Mezinárodní letní sraz
turistů"
Poslední možnost
objednat turistické
bundy
Materiál na turistické bundy, které pro KČT šije
firma ALPICZECH z Příbora, už pomalu dochází
a je k dispozici látka na posledních 9 bund v
barevné kombinaci modro – červená, s
převládající modrou barvu. Bundy se šijí ze
speciální látky s nástřikem nanomembrány,
která je prodyšná apřitom lépe vodoodpudivá

O rok posunutý mezinárodní letní sraz turistů
se bude konat v září 2022 v polském pohoří
BIESZCZADY s centrem srazu v areálu PTTK ve
středisku USTRZYKI GÓRNE.
Pořadatelé z PTTK připravují trasy pro pěší
turistiku po poloninách, cyklotrasy, turistiku na
koni,
možnost
plavby
na
kajaku
a
v
doprovodném programu poznávací zájezd do
okolí. Termín akce byl nově stanoven na 7. - 11.
9. 2022. V souvislosti s konflikem na Ukrajině
jsme v pravidelném spojení s pořadateli. Pokud
dojde k nějakým změnám, budeme vás
neprodleně informovat.
Bližší informace najdete na webu KČT na
odkaze:
https://kct.cz/clanky/pozvanka-naiv-mezinarodni-letni-sraz-turistu.
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Uspořádejte ve vašem
městě Expediční
kameru
Pro všechny šikovné organizátory uveřejňujeme
nabídku spolupořádání filmových festivalů
Expediční kamera a Snow film fest. Ty přinášejí
nejlepší cestovatelské, dobrodružné a zimní
filmy z mezinárodní i domácí produkce. Filmy
mohou být velkou inspirací pro členy KČT a lze
je promítat na všech setkáních, akcích,
společných členských večerech.
Spolupořádání festivalu je jednoduché, celý
proces
najdete
na:
https://expedicnikamera.cz/usporadej-vesvem-meste-expedicni-kameru

České dráhy ukončí
Kilometrickou banku
Od 14. dubna letošního roku (2022) přestanou
České dráhy prodávat Kilometrickou banku
(KMB). „Chystané ukončení prodeje KMB
vychází z klesajícího zájmu o tuto nabídku a z
firemní
Strategie
2030,
která
počítá
s
rozšiřováním prodeje a nabídek v digitální
formě.
Chystáme uvedení novinky na trh v oblasti
přenosných dokladů, které budou prodejné v
on-line prostředí ČD. Podrobnosti k této
nabídce zveřejníme před jejím spuštěním,
předpokládaný termín uvedení je ve druhé
polovině roku“, uvedl mluvčí Českých drah Petr
Šťáhlavský.
Poslední den prodeje KMB bude 14. dubna s
možností předprodeje 2 měsíce, tedy s
posledním dnem platnosti KMB do 12. prosince
2022. To je do posledního dne platnosti jízdního
řádu 2022. Budou u nich platit standardní
podmínky, předprodej na 2 měsíce a platnost 6
měsíců.

Za cenu 699 Kč získáte celkem 6 špičkových
filmů, které můžete promítat na Vašich akcích.
Expediční kamera se v roce 2022 uskuteční od
28. února a na přání většiny pořadatelů bude
prodloužena
až do konce
května (dle
předběžného) průzkumu velká část pořadatelů
směřuje Expediční kameru na konec března duben, kdy se předpokládá klidnější období).
Za pořadatele
Tereza Kubištová
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Změny při registraci
odborů a Evidence
skutečných majitelů
Od října 2021 jsou v platnosti nové stanovy KČT
a s nimi je spojeno několik změn, které se
vztahují na pobočné spolky. Nejdůležitější je
dělení
statutárního
orgánu
odboru
na
monokratický a kolektivní. O tom, zda bude mít
odbor
statutární
orgán
monokratický
či
kolektivní, rozhoduje členská schůze. V praxi to
znamená, že buď se do rejstříku bude zapisovat
pouze předseda (monokratický orgán), nebo
předseda a místopředseda/ové (kolektivní
orgán). Počet místopředsedů není omezen.
Nebudou se zapisovat různé funkce jako
hospodářka, jednatel, člen výboru atp. To však
nemění nic na tom, že členská schůze odboru si
může zvolit členy výboru. Jediná změna po 16.
10. 2021 je, že členové výboru nebudou zapsáni
do spolkového rejstříku. To ale neznamená, že
je nutné měnit stávající zápisy podle stanov
KČT, které byly platné do 16. 10. 2021. Ale pokud
budete nyní dělat změny v zápisu v spolkovém
rejstříku, už nemůže dojít v zápisu ke změně na
např. funkci
hospodáře. Pokud chcete, aby
nově zvolený Jan Novák byl statutářem odboru,
musíte ho zvolit do funkce místopředsedy,
nikoliv do funkce hospodáře.
Pokud je zřízen kontrolní (revizní) orgán
odboru, je nutné jeho předsedu a členy rovněž
zapsat do spolkového rejstříku v případě
zřízené kontrolní komise, pokud je kontrolor
odboru jen jeden, zapíše se do spolkového
rejstříku jen 1 kontrolor. Odbor si také může
rozhodnout, že kontrolora ani kontrolní komisi
nezřídí.
O všech výše zmíněných okolnostech by měl
informovat zápis z členské schůze. Ten nemusí
být úředně ověřený, stačí podepsaný, příp.
orazítkovaný originál.
Dále pak budeme potřebovat:
-Žádost o novou registraci / změnu registrace
KČT – interní formulář, který není třeba
ověřovat.
-Údaje o fyzických osobách zapisovaných do
veřejného rejstříku (de facto souhlas se
zápisem), úředně ověřené. Na poště – Czech
Pointu za 30,- Kč, na matrice zdarma.
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-Souhlas s umístěním sídla (pouze pokud se
sídlo mění), úředně ověřený, na Czech Pointu
za 30,- Kč, na matrice zdarma.
-U samostatných spolků je nutné uzavřít
Smlouvu o součinnosti
Doporučujeme přečíst si novelizované stanovy a
v případě nejasností se obrátit na sekretariát
KČT dříve, než budete posílat materiály k
registraci či k změně.
Platné stanovy KČT jsou v datovém skladu, dále
ke
stažení
na
stránkách
KČT:
https://kct.cz/stanovy, a také ve Sbírce listin
KČT v spolkovém rejstříku.
Evidence skutečných majitelů
Ve svých Zprávách z konce roku 2021
Ministerstvo financí uvádí, že nadále již nebude
potřeba při žádostech o dotace předkládat
úplný, ale pouze částečný výpis z Evidence
skutečných majitelů. Tedy ten, který je běžně
přístupný na webových stránkách Ministerstva
spravedlnosti.
Zpravodaj Ministerstva financí s touto
informací je k nahlédnutí na stránkách KČT:
https://kct.cz/clanky/pri-zadosti-o-dotaceod-obce-ci-kraje-staci-spolkum-nove-pouzecastecny-vypis-z-evidence-skutecnychmajitelu.
Z praxe zatím máme hlášeny ojedinělé případy,
kdy o tomto výnosu úředníci nevědí, nebo tvrdí,
že se to na jejich agendu nevztahuje.
V takovém případě je možné opatřit si Úplný
výpis z Evidence skutečných majitelů přes
datovou schránku odboru, nebo si jej vyžádat
od Městského soudu v Praze, kam ale žádost
může podat pouze hlavní spolek, zastoupen
sekretariátem KČT. Tento výpis je zpoplatněn
70,-Kč za stránku (obvykle 1-2 strany). To platí
jen u pobočných spolků. U samostatných spolků
je možné úplný výpis získat přes datovou
schránku anebo písemnou žádostí u příslušného
krajského soudu, kde je samostatný spolek
registrován.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
40. jednání Vedení KČT, 20. 1. 2022
V lednu 2022 se uskutečnilo další hybridní
jednání Vedení KČT, kdy část účastníků jednání
byla
přítomna
v
Praze
na
ústředním
sekretariátu a část byla připojena on-line z
domova. Po schválení programu a zápisu z
předchozího jednání, proběhla kontrola úkolů.
Dr. Jan Eichler předložil projekt obnovy
historických cest v krajině formou vysazování
alejí, kde se můžeme zapojit nabídkou
vyznačení
turistických
tras
po
těchto
obnovených trasách. Mgr. Vratislav Chvátal
navrhl termíny posledních dvou jednání Vedení
KČT před volební konferencí. Předseda a
místopředsedové referovali o svých agendách,
přičemž Zdeněk Cabalka prověřil možnost
vyznačení nové vozíčkářské trasy kolem
Lanškrounských rybníků a Mgr. V. Chvátal a
Ing. I. Press zastoupil ústředí na Zimním srazu
v Krásné Lípě a poděkoval pořadatelům za
obětavý a vstřícný přístup. Manažer značení
Ing. Přílepek o aktuálním dění ve značení.
Hlavní část jednání byla věnována přípravě
Konference, zejména přípravě Sborníku o
činnosti KČT za celé volební období 2018 – 2021
a přípravě vystoupení zástupců ÚV KČT na
oblastních konferencích. V ekonomickém bloku
byla navržena změna stravného v KČT, aby
odpovídalo zákonným limitům. V bloku chat
byly projednány úkoly, vzniklé při správě chat,
které bude řešit ústřední sekretariát. Vedení
KČT schválilo jako nového nájemce Jiráskovy
chaty na Dobrošově pana Luďka Lechnýře.
V závěrečném bloku Vedení KČT schválilo
předložený návrh osobností a odborů, které
budou zařazeny do Síně slávy české turistiky,
schválilo předložené návrhy na vyznamenání a
schválilo dodatek ke smlouvě s ALPY s.r.o. o
poskytování slevy na členských příspěvcích
KČT pro společné členy KČT a Alpenvereinu.
41. Vedení KČT, 17. 2. 2022
Únorové jednání Vedení KČT mělo rovněž
hybridní charakter, kdy část členů Vedení
jednala v Praze a část se připojila ze svých
domovů a pracovišť. Po schválení programu
jednání a zápisu z jednání předchozího byly
podrobně probírány úkoly z předchozích
jednání, aby byly v maximální míře splněny do
konce volebního období. Místopředseda Zdeněk
Cabalka přednesl žádost odboru KČT v Bělé nad

Radbuzou o přidělení pořadatelství Letního
srazu turistů v roce 2024. Vedení KČT souhlasí
s žádostí a můžeme se těšit na letní sraz za dva
roky v Českém lese. Místopředseda Ivan Press
přiblížil výzvu Deset tisíc kroků. Vedení KČT
schválilo podporu výzvy umístěním na web
KČT. Pavel Přílepek informoval Vedení o
jednání se spolkem Ultreia, který spravuje
Svatojakubské cesty, o vytvoření dalších
poutních cest České nebe a Putování za kořeny
na propojení poutních a historických míst v
Česku spolkem Svatá Ludmila 1100 let.
Příprav Konference 2022 se dotkla informace o
stavu společnosti TRASA a Vedení souhlasilo o
zařazení zprávy o stavu společnosti TRASA se
zařazením
v
roce
2021
mezi
materiály
konference. Byly projednány pozvánky na
konferenci pro delegáty a pro hosty a seznam
hostů, kteří budou pozváni. Vedení byl
předložen výsledek hospodaření KČT v roce
2021, který skončil v plusu 2,4 mil. Kč. V
závěrečném bloku přijalo Vedení KČT informaci
o výsledcích projektu Po chatách KČT, schválilo
předložené návrhy vyznamenání, zhodnotilo
stav příprav Sborníku 2018 – 2021, vyslechlo
informaci o činnosti e-shopu KČT a souhlasilo s
účastí KČT na veletrhu Holiday World, který se
bude konat v Praze – Letňanech ve dnech 18. –
20. 3. 2022.
10. mimořádné jednání Ústředního výboru
KČT, 27. 2. 2022
Mimořádné jednání ÚV KČT proběhlo plně
on-line v nedělním podvečeru s jediným bodem
programu, a to projednání odepsání dluhu
Moravskoslezské oblasti KČT ve výši 3,7 mil. Kč,
který vznikl jako účetní způsob rozdělení
nákladů na stavbu Bezručovy turistické chaty v
Beskydech podle spoluvlastnických podílů k
chatě v roce 2016. Oblast nyní požádala o
odpuštění zůstatku dluhu, který se od svého
vzniku snížil již o cca 1 mil. Kč zápočtem podílu
na vybraném nájmu. Bylo předloženo vyjádření
daňového poradce, že na hospodaření ústředí
nebude mít odepsání dluhu žádný vliv,
účastníci jednání se ale nemohli shodnout na
daňovém vlivu na hospodaření oblasti. ÚV KČT
schválil
odložení
rozhodnutí
a
zadal
vypracování stanoviska daňového poradce k
vlivu na zdanění MS oblasti.
zapsal: Ing. Mojmír Nováček
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14 - Lužické hory
B2 – Přeložení zelené TZT mezi TIM Pod lesním divadlem a motelem Dutý kámen přes Lesní divadlo a
Švýcarské boudy. B6, C6 – Nová žlutá TZT mezi TIM Černá hora, sedlo a Dánskými kameny (2,5 km).
C5 – Nová žlutá TZT obchází Hamerský Špičák po jeho západním svahu a pokračuje až k odbočce
zelené TZT k Divadlu (2 km).
19 – Český ráj
A3 – viz mapa č. 20-21 (G2-žlutá TZT).
20-21 – Jizerské hory a Frýdlandsko
D2, E2 – Prodloužení červené TZT z Bedřichova do Kristiánova (6 km). G2 –Přeložení zelené TZT
mezi žel.st. Rychnov u Jabl.n.Nisou a pokračováním TZT po východní straně železniční tratě
obloukem přes město. Nová žlutá TZT mezi Pulečným a rozhlednou na Kopanině v souběhu a NS
Manželů Scheybalových (3 km).
28 – Český les sever
B2, C2 – Přeložení žluté TZT mezi Zlatým potokem a Horským rybníkem v souběhu s cyklotrasou č.
2174 jako bezbarvá TZT. B4 – Přeložení žluté TZT od odbočení ze silnice na východním okraji Tachova
po severovýchodní okraj Studánky z údolí potoka na lesní cestu východním směrem.
31 – Plzeňsko
B2 – Přeložení červené TZT v úseku Beraní Dvůr – Vranov jihovýchodním směrem na vyhlídkovou
cestu. Nová NS Městských lesů Stříbro s 9 panely v prostoru Jánský les (8 km).
36 - Okolí Prahy západ
C2 – Nová zelená TZT mezi Tetínem a Srbskem podél pravého břehu Berounky (4 km).
37 – Okolí Prahy východ
A3 – Přeložení modré TZT od TIM Xaverovský háj podél rybníků a od okraje Xaverova východním
směrem po hranici přírodního parku až ke svému dalšímu pokračování. A4 – Na okružní zelené v
Klánovickém lese provedeny tyto změny:
a) mezi Novými Dvory a jižním výběžkem Placiny přeložena obloukem kolem rybníků,
b)v Klánovicích prochází kolem kostela,
c) v Dubině vede kolem kapličky,
d) od žel.st. Praha-Klánovice vede jižním směrem společně s NS Lesní galerie II.
B5, B6 – Červená TZT změněna na modrou mezi Kostelcem nad Čer.lesy a TIM Na Šemberže, rozc. C2
– Žlutá TZT severně od Vestce přeložena kolem Vesteckých rybníků.
38 – Hřebeny a Slapská přehrada
A7 – Přeložení červené TZT od žel.st. Jílové u Prahy přes Borek ke štole Halíře a ukončení modré TZT
od Horních Požárů tamtéž.
40 – Benešovsko a Dolní Posázaví
A2 – viz mapa č. 35 (A7).
42 – Kolínsko a Kutnohorsko
A1 – Přeložka zelené TZT v Pečkách kolem kostela.
43 – Střední Posázaví
B1 – Nová modrá TZT Kácov, žst – Čertova vyhlídka, odb., kolem hradiště Polipsy do údolí Losinského
potoka a po jeho pravém břehu do Losin (5,5 km).
Zrušena zelená TZT Kácov, žst – Losiny.
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44 – Želivka a Pelhřimovsko sever
B4 – Prodloužena zelená v úseku Sedlická přehrada a Sedlice.
48 – Žďárské vrchy
B2 – Přeložena zelená TZT mezi Žďár n. Sáz (zám.,rozc.) a Stržanovem po cyklostezce.B4, B3 – Nová
žlutá TZT Blatiny –Krátká – Samotín (4 km). C2 – viz mapa č. 84 (A1). C5 – Zrušena žlutá TZT v úseku
Velké Janovice – Pletenice (2 km).
63 – Chodsko
B2 – Nová NS z jihovýchodního okraje Domažlic přibližně do středu přírodního parku Zelenov a
odtud v okružním průběh kolem Zelenovských rybníků (10 km).
77 – Jihlavské vrchy a Pelhřimovsko jih
B3 – Přeložena zelená TZT v úseku Častrov –Jakubín – U Pechů do údolí Žirovnice. Zkrácena žlutá
TZT v úseku Veselá – Ctiboř – Jakubín (5,5 km).
79 – Jihlavsko
A7 – viz mapa č. 84 (A1). B1 – Nová jednosměrná okružní modrá místní TZT kolem Rohozné (6 km). B4
– Žlutá z Puklic ukončena na novém průběhu červené TZT na novém TIM Nad Pertrovicemi.
Prodloužena zelená TZT z Jihlava (nám.) do Jihlava (žst). B4, B5 – Přeložena červená TZT z Malého
Beranova přes Kosov a Nad Petrovicemi až do Luk n. Jihl. B7 – Nová okružní NS kolem Měřína
vyznačkována červenou místní značkou (12 km).
84 – Velkomeziříčsko
A1 – Přeložena zelená mezi Březím n. Osl. (mapa č. 48) a Kotlasy po silnici.
88 – Pavlovské vrchy a Dolní Podyjí
A4 – Přeložena červená TZT od žel.st. Šakvice po nově vybudovaném chodníku pro pěší vedoucím
kolem výškového bodu 204 do Šakvic. C5 – Prodloužena modrá TZT od žel.zast. Valtice v souběhu s
červenou TZT do středu Valtic, již samostatně polními cestami jižním směrem kolem výškového bodu
269 m U Topolů na silnici směr Katzelsdorf, z ní východním směrem kolem obnovované zříceniny
Katzelsdorfského zámečku (v lesním celku v místě popisky „dub“), dále kolem Bořího Dvora k začátku
Genžovy cesty na okraji lesa a dále v souběhu s cyklotrasou severovýchodním směrem až k saletu
Rendezvous (11,5 km). C6,C5 – Prodloužena zelená TZT od st. Boří les východním směrem podél
železniční tratě až ke Genžově cestě a po ní jihozápadním směrem na okraj lesa (4,5 km).

