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Hezké babí léto
Milí čtenáři.
Léto se nám vzdaluje, ale všichni doufáme, že nám ho toho babího - ještě nějaký kousek zbývá. To letošní se
nám už nevrátí, a tak si ho můžeme trochu připomenout.
Bude to hned dvakrát a bude to v souvislosti s turistickými
značkami.
Požár v NP České Švýcarsko vzrušil celou veřejnost. Nic
podobného jsme tu ještě nikdy neměli. Mnoho se kolem
toho napsalo, namluvilo a ještě napíše a namluví. Nechme
proto stranou veškeré diskuse, proč se požár tak šířil a
proč se tak těžko zvládal. Vynechme také
dohady
o tom, zda a do jaké míry mají přírodovědci nechávat tlít
staré a popadané stromy na zemi. Nám by mělo záležet
na tom,
aby popadané stromy nezůstávaly ležet na
turisticky značených trasách. To se bohužel v případě
tohoto národního parku nedělo. Požárem se v této oblasti
mnoho změnilo a téma turistických cest je opět na pořadu
dne. Dnes už víme, že požárem bylo zasaženo 30 až 40 km
značených turistických tras, což je přibližně čtvrtina jejich
celkové délky
v
tomto národním
parku. Poškozeny
byly zejména oblasti od Hřenska po Mezní louky a
Soutěsky.
V současné
době začínají naši značkaři
zasažené úseky přebírat od národního parku a pomalu zde
zahajují svoji činnost. Počítáme s tím, že do příštího roku
budou se svou prací hotovi a cesty budou opět sloužit
turistům.
Jsme
rádi,
že
ve snaze o obnovu
značených cest nejsme sami. Nadace ČEZ se k nám přidala
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a nabídla, že veškeré
náklady
spojené
s touto operací profinancuje. Za to děkujeme.
Na odstranění starých stromů z turisticky
značených tras budeme nyní důsledně trvat.
Druhé připomenutí
se týká vzdáleného
Rumunska. Po nějaké době vyrazila skupina
našich značkařů opět do Banátu. Pokračovala
zde v několikaletém díle, ve kterém již propojila
pět tamějších českých vesnic turistickými
značkami. Letos rozšířila síť značení mimo
tyto
obce
a vytvořila tak
možnosti
jednodenních i vícedenních výletů v blízkosti
českého osídlení. Tím se jí podařilo zase o kus
postoupit v naplňování přání našich krajanů,
kterým je vytvářet podmínky pro cestovní ruch.
Letos byla tato výprava termínově spojena
s dobou konání festivalu, který se v Banátu
koná
každoročně
pro české návštěvníky.
Výsledek naší výpravy je naprosto skvělý. Je za
ní
kus dobře odvedené práce a ukázková
propagace KČT v cizině a před hosty festivalu.
Za to patří
našim
kolegům
upřímné
poděkování. Tento úspěch byl zachycen i u nás
a našel odraz v tuzemských médiích. To je
velmi důležité. To dnes potřebujeme.
Přeji hezké babí léto.
Ladislav Macka

Na banátském
hudebním festivalu
v Eibentále se tleskalo
KČT
Klub českých turistů měl letos poprvé svůj
stánek na
banátském hudebním festivalu
v rumunském Eibentále. Důvod byl prostý. KČT
přijal pozvání zdejších pořadatelů, kteří tak
ocenili vzájemnou spolupráci s KČT při značení
turistických tras. Poslední
kilometry trasy
v okolí vesnice Eibentál totiž vyznačili značkaři
KČT přímo během hudebního Festivalu Banát
2022. Na něm se křtila také nová turistická
mapa zdejší oblasti, kterou těsně před
festivalem vydala Trasa, spol. s. r. o. Kmotrem
mapy se stal známý cestovatel Ladislav Zibura.
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Jednou z věcí, která se realizovala těsně před
festivalem,
byl
eibentálský
turistický
rozcestník. Ten se stal pomyslným centrem
obce. Jeho nabídka je srovnatelná s nabídkou
většího turistického centra (v současné chvíli je
v okolí Eibentálu téměř 70 km turistických
tras).
Celková délka vyznačených turistických tras dle
české metodiky značení se v Banátu nyní
pohybuje okolo 160 km. Po vzoru Eibentálu se
pro
následující
roky
budou
připravovat
turistické okruhy okolo dalších vesnic. Místním
obyvatelům by to mělo přinést příjmy do
rodinných rozpočtů a návštěvníkům Banátu
rozšiřující se turistickou nabídku. V praxi se tak
ukazuje, že vytvoření sítě turistických tras, je
jedna z cest, jak může KČT fakticky pomoci
místním lidem.
Za značkaře KČT
Zbyněk Báča
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Podpořte petici za
zachování Roklanské
chaty na Šumavě
Klatovský
deník zveřejnil
příspěvěk
místopředsedy KČT Ladislava Macky, ve kterém
místopředseda
kritizuje
záměr
Správy
Národního parku Šumava zbourat
Roklanskou
chatu.
Chatu
postavil
sušický
odbor
Klubu
československých turistů v letech 1935–1936
podle projektu tamního stavitele Karla Houry.
Po 2. světové válce byla chata zahrnuta do
nepřístupného pohraničí, nicméně zázrakem
přežila desetiletí komunistické vlády. V těsné
blízkosti hranice zůstala na Šumavě jediná. Po
sametové revoluci a vzniku NPŠ se zdálo, že to
nejhorší má už za sebou. V roce 1995 byla
dokonce opravena, a to včetně výměny
eternitové
střechy
za
šindelovou.
V následujících letech byla zahrnuta do nově
vytvořené 1. zóny NP. Poté, co vyšlo na
veřejnost, že je užívána osobami spřátelenými
s tehdejšími činovníky z NPŠ, nastal obrat a od
počátku 21. století není pro změnu užívána
vůbec.
Nedávná
rekonstrukce
byla
znehodnocena poté, co nikdo nepřišel, aby
opravil krov poškozený spoustou sněhu, aby
provedl minimální údržbu okapů, nátěrů apod.
Chata se stala černým svědomím špatné péče a
neschopnosti vymyslet koncept pro její užití.
Toto je také hlavní důvod jejího plánovaného
odstranění.
Snahu KČT o záchranu Roklanské chaty
podpořil i senátor Tomáš Jirsa, který
na
serveru
e-petice.cz
zveřejnil
petici
"Za
záchranu Roklanské chaty". Jestli vám osud této
chaty není lhostejný, můžete svým podpisem
podpořit její záchranu. Odkaz na petici najdete
ZDE.

Úklidová kápézetka
Spolek Ukliďme Česko, který iniciuje úklidy
české krajiny, nabízí zájemcům úklidový balíček
a úklidovou kápézetku.
Úklidový balíček je určen skupinám,
organizovaně vyrážejí uklízet přírodu.

které

Úklidová kápézetka je určena pro jednotlivce
nebo dvojice. Je to malý balíček, který obsahuje
4 latexové rukavice, 4 pytle na odpad a
hygienický gel na ruce. Tyto pomůcky jsou
zabaleny do malého balíčku, který se vejde i do
toho sebemenšího batohu, i do ledvinky.
Kápézetku můžete použít kdykoli, když spatříte
na svých cestách přírodou nepořádek, který
volá po úklidu.
Úklidovou kápézetku si můžete objednat
prostřednictvím e-shopu "Ukliďme Česko".
Odkaz na e-shop najdete ZDE.
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KČT hledá nového
nájemce Jiráskovy
chaty
Klub českých turistů vyhlašuje výběrové řízení
na nového nájemce Jiráskovy turistické chaty na
Dobrošově.
Chata má k dispozici 37 lůžek
v 5 pokojích. Sociální příslušenství je společné.
V přízemí budovy se nachází
restaurace
s 60 místy, dva salónky,
u chaty je terasa
s 60 místy. Prostory jsou vhodné pro pořádání
škol v přírodě, turistických a cyklistických
pobytů, rodinných oslav, svateb či seminářů.
Přímo na budově chaty je rozhledna, do které se
vstupuje
ze vstupní haly chaty. Chata je
přístupná automobilem po asfaltové cestě.
U chaty je cca 20 parkovacích míst, včetně
místa pro autobus. Chata je vybavena ústředním
vytápěním s dvěma plynovými kotli v hlavní
budově. V kuchyni jsou plynové a elektrické
spotřebiče. Chata má vlastní čistírnu odpadních
vod a je napojena na obecní vodovod. V okolí
chaty
prochází
hustá síť
pěších a
cykloturistických tras.
Lhůta
pro
podání
nabídek
končí
dnem: 05. 10. 2022 ve 14 hod.
Bližší informace k výběrovému řízení najdete na
https://kct.cz/clanky/kct-vyhlasujevyberove-rizeni-na-najemce-jiraskovy-chatyna-dobrosove
Kontaktní osoby:
Ing. Rostislav Kašovský, předseda Technické
rady KČT, tel. 736 754 102, karo.sro@seznam.cz
Bc. Zbyněk Báča,
projektový manažer KČT,
tel. 736 754 650, baca@kct.cz

Vychází kniha Stezka
Českem
Pan Martin Úbl společně se svými přáteli napsal
knihu, ve které nabízí kombinaci hororově
lyricky laděných kapitol o jednotlivých etapách
Stezky Českem a komediálně drastické příběhy
lidí, kteří se na Stezku vydali. V knize dále
nabízí vše, co jste chtěli o Stezce Českem vědět,
ale báli jste se zeptat.
Jednu z kapitol knihy napsal předseda Rady
značení KČT Pavel Přílepek. Kapitola je
věnována historii vzniku turistického značení a
podílu KČT na vyznačení Stezky Českem.
Knihu si můžete zakoupit na e-shopu KČT.
Oficiální prodejní cena knihy je stanovena na
498 Kč. Na e-shopu KČT ji nabízíme za sníženou
cenu 398 Kč. Členové KČT mají navíc po
vyplnění slevového kódu zajištěnou další slevu
ve výši 10 % ze snížené ceny.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
1. Jednání ÚV KČT
První jednání Ústředního výboru KČT se konalo
na
Jiráskově
chatě
na
Dobrošově
17. a 18. června. Jednání
zahájil v
pátek
v podvečer předseda KČT RNDr. Jiří Homolka.
Po zahájení byli zvoleni ověřovatelé zápisu,
schválen program jednání, zápis z předchozího
jednání a bylo
projednáno
plnění úkolů
z Konference KČT.
Pro nové volební období byl s drobnými
úpravami schválen návrh organizačního řádu
ÚV KČT, dále návrh na složení odborných rad
ÚV KČT a předsedů jejich sekcí. Byla zrušena
pracovní komise pro nové sídlo KČT s tím, že
se touto otázkou bude zabývat Vedení KČT. Pro
řešení sporu v odboru Beskydy byla jmenována
Smírčí komise ve složení JUDr. Milan Hoke,
JUDr.
Radka
Šumerová
a
JUDr.
Libuše
Tkadlecová.
Ústřední
výbor
si
vyslechl
výsledky
a
zkušenosti z celoklubové akce Stezka Českem a
uložil Programové radě uspořádat schůzku
oblastních koordinátorů. Programová rada
předložila návrh významných akcí KČT v roce
2023, který byl po úpravě schválen.
Oslavu 135. výročí založení KČT bude pořádat
oblast Praha v neděli 11. 6. 2023. V ten samý
den by se neměly pořádat/konat jiné akce, aby
se oslav mohly zúčastnit ostatní oblasti. Na
návrh Programové rady byl schválen nový
obsah celostátního kalendáře akcí na rok 2023,
který bude proti předchozím letům zúžen jen
na zveřejnění turistických akcí.
Ing. Rostislav Kašovský přednesl zprávu
Technické rady o vývoji situace kolem chat KČT
za
první
pololetí
2022.
Po
výpovědi
dosavadního
nájemce
byla
na
základě
výběrového řízení pronajata chata Na Čiháku
paní Kristýně Störmer. Ing. Ján Babnič přednesl
zprávu o činnosti Ústřední kontrolní komise,
která se v 1. pololetí zaměřila na kontrolu
využívání finančních prostředků na marketing a
na kontrolu hospodaření Trasy, spol. s. r. o.
K projednání byly Vedením KČT navrženy
úpravy rozpočtu na rok 2022 a drobné změny
ve struktuře rozpočtu. ÚV KČT všechny
navržené úpravy schválil, včetně navýšení
rozpočtu
na opravy
chat o 1,2 mil. Kč.
Generální
sekretář
JUDr.
Petr
Hrubec
informoval o dotacích roku 2022 a předložil ke
schválení výroční zprávu za rok 2021.

K dotacím Národní sportovní agentury byly
schváleny podrobné pokyny pro čerpání dotací
pro oblasti, pořadatele akcí a pro "tomíky".
V bloku projednávání směrnic byla schválena
nová směrnice HOSP 21 o zprostředkování
obchodních aktivit KČT, změna směrnice
ZNAČ 2 o cestovních náhradách pro značkaře
(3 Kč na km
pro
každého značkaře v autě a
8 Kč na km - auto s přívěsem)
a
změna
směrnice HOSP 14 o náhradách za
cesty
pro KČT (6 Kč na km, 8 Kč na km s přívěsem).
Také
byla
schválena
podmíněná
změna
směrnice ORG 3 Členské příspěvky. Směrnice
vstoupí v platnost,
pokud bude schválena
mimořádnou konferencí (formou per rollam),
které bude předložen návrh na zjednodušení
systému členských příspěvků již od roku 2023.
V závěrečném bloku informací byli účastníci
jednání informováni o nabídce slevy na zboží
od firem Bushman, ZULU a WARG. Byla
připomenuta jubilea historických chat v letech
2023 a 2024. Byl uveden stav veřejných sbírek
KČT. Účastníci byli informování o zřízení
datových schránek pro všechny právnické
osoby, o zřizování jednotných e-mailových
adres v KČT (nadále povinné jen pro oblasti a
nikoli pro odbory), o stavu registrací odborů
u rejstříkového soudu. Předloženy byly zprávy
o provozu e-shopu KČT a o celkových
nákladech na značení v roce 2021.
Jednání ukončil předseda KČT v sobotu večer.
4. jednání Vedení KČT
V prázdninovém čase jednalo 18. srpna 2022.
Vedení KČT online, což ovšem neubralo na
obsahu jednání. Nejprve byl schválen program
jednání a zápis z předchozího jednání. Na
vědomí vzalo Vedení KČT zápis z jednání ÚV
KČT v červnu na Dobrošově a zápis z porady
ústředního sekretariátu.
V ekonomickém bloku vzali členové Vedení KČT
na vědomí stav plnění rozpočtu KČT, který se
v příjmech i výdajích plní přiměřeně. Také vzali
na
vědomí stav pohledávek a závazků KČT.
V bloku chat a nemovitostí vyslechli účastníci
zprávu
předsedy
Technické
rady
Ing. Kašovského o stavu chat a o podání
výpovědi
nájemce
Jiráskovy
chaty
na
Dobrošově. Dlouhá diskuze se vedla ohledně
prodloužení nájemní smlouvy na Brádlerovy
boudy v Krkonoších, kde nájemce nabízí
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KČT
masívní investici do inovace otopného systému
chaty při prodloužení nájemní smlouvy o 10 let.
Prodloužení
bylo
předběžně
slíbeno
za
podmínky předložení podrobné specifikace
investice. Další aktuální úkoly k řešení na
chatách
byly
předány
do
kompetence
Technické rady a ústředního sekretariátu.
V závěrečné části jednání byla aktualizována
účast členů Vedení na akcích, přednesena
zpráva o stavu turistického značení a o provozu
e-shopu
KČT,
schválena
adopce
hrobu
Františka Čížka, jednoho ze zakladatelů KČT, na
Olšanských
hřbitovech a podána informace
o snaze zachránit před zbouráním Roklanskou
chatu na Šumavě.
Mojmír
Nováček,
zástupce
generálního
sekretáře KČT

Nejbližší významné akce KČT
53. Jede Kudrna okolo Brna
Termín: 23. - 25. 9. 2022
Místo konání: Brno

12. Měsíc věží a rozhleden
Termín: 28. 9. - 28. 10. 2022
Místo konání: Tábor, Sezimovo Ústí

27. Svatováclavský pochod k uctění
státnosti
Termín: 28. 9. 2022
Místo konání: Praha - Stará Boleslav

české

41. Podzim pod Zelenou horou + 12. Světový
den chůze
Termín: 15. 10. 2022
Místo konání: Nepomuk

44. Pochod slováckými vinohrady
Termín: 1. 10. 2022
Místo konání: Hodonín a okolí
65. Výstup na Králický Sněžník
Termín: 5. 11. 2022
Místo konání: masiv Králického Sněžníku
50. Pochod Za posledním puchýřem,
Termín: 19. 11. 2022
Místo konání: Krupka

Akce partnerů KČT
Junák - Napříč Prahou - přes tři jezy
Termín: 28. 9. 2022
Místo konání: Praha

Sokol- Pochod na Říp
Termín: 28. 9. 2022
Místo konání: Roudnice nad Labem

