
ZPRÁVY  IVV – IML  
 
 
 

P r o   p o t ř e b u   ú č a s t n í k ů   a   p o ř a d a t e l ů   a k c í   I V V / I M L  
 
Vydává sekce IVV/IML PR ÚV K ČT                                              číslo 29 / ro čník XVI 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Vážení přátelé, 
 
jako každý rok touto dobou, tak i letos činíme především tečku za rokem 2013 a zároveň Vám 
předkládáme aktuální informace z domova i zahraničí. 
 

Víkend IVV v Praze 
 
Dne 10. 1. 2014 se na ústředí KČT v Praze konala schůze sekce IVV/IML a následně v sobotu 
11. 1. 2014 byl uspořádán aktiv pro zástupce sekce IVV/IML jednotlivých oblastí našeho klubu. 
Členové sekce na své schůzi projednali další možnosti pro řádný chod aktivit IVV – IML v ČR 
v rámci větší soběstačnosti vycházející z přidělené finanční částky z rozpočtu KČT. 
Sobotní aktiv proběhl za účasti zástupců, kteří byli vybráni vedením jednotlivých oblastí pro 
spolupráci s naší sekcí. Účastníci aktivu byli seznámeni se situací v IVV u nás, ve světě a 
v Evropě. Dále byli seznámeni se směrnicemi IVV/IML s připomenutím nutnosti respektování a 
dodržování jejich pravidel. Věříme, že tento aktiv byl pro všechny zúčastněné přínosem a že 
tato spolupráce napomůže k ještě lepší vzájemné informovanosti a komunikaci mezi sekcí a 
všemi dalšími články příznivců aktivit IVV a IML našeho klubu. 
 

Uzávěrka roku 2013 
 
Bylo zorganizováno celkem 247 akcí, na kterých se plnily podmínky IVV. Pro jejich pořadatele 
bylo vydáno celkem 351 razítek IVV. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 65 506 turistů, z toho 
podmínky IVV plnilo 7 756 účastníků a 1 391 účastníků bylo ze zahraničí. Bylo uděleno 474 
splněných ocenění (diplomy, odznaky a nášivky). 
Pochody s největší účastí: 
Výstup na Javořici s Vlastou Javořickou                 – 5 680 účastníků 
Pochod Českým rájem – Putování za Rumcajsem – 2 359 
Za povidlovým koláčem                                           – 1 771 
Po stopách kocoura Mikeše                                    – 1 600 
Putování za loštickým tvarůžkem                            – 1 588 
K datu 31. 8. 2013 bylo pořadateli v ČR vyhlášeno 82 městských a příměstských tras IVV a 13 
okruhových tras IVV. Tyto trasy navštívilo celkem 1 876 turistů, z toho 379 cizinců. 
 
Jednou z povinností pořadatelů vyplývajících ze „Směrnice pro akce IVV“ je včasné vracení 
zapůjčených razítek pro turistickou akci spolu se zaslaným materiálem potřebným pro plnění 
aktivit IVV (průkazy a hlášenka). Razítka, která nejsou pouze na jedno použití, se totiž po 
vrácení připraví – přelepí a zašlou na další turistickou akci novému pořadateli. Tento 
nekonečný koloběh je nezodpovědným přístupem některých pořadatelů narušen a způsobuje 
nám nemalé potíže. Protože tito „hříšníci“ nereagují ani na opakované telefonické a SMS 
urgence, je posledním pokusem o nápravu jejich zveřejnění. Jedná se o tyto turistické akce 
pořádané v roce 2013: 
27. – 28. dubna Memoriál jezevčíka Arnolda 
5. října   Krajem Šimona kouzelníka 
15. – 17. listopadu Poslední puchýř v Humpolci 
6. – 8. prosince Pražská stovka 



Vydávání ocen ění 
 
V roce 2014 budou vydávána ocenění plnění aktivit IVV na těchto turistických akcích: 
 
8. března Hornobřízský puchýř 
14. června Kolem Doubravníku pěšky i na kole 
27. září Jede Kudrna okolo Brna 
15. listopadu Za posledním puchýřem (Benešov) 

 
2. Europiáda – olympiáda IVV Evropa v Itálii 

 
Tato významná akce IVV se koná v termínu 19. – 22. 6. 2014 v Marostice a Breganz  v oblasti 
Vicenza. KČT Praha spolu s CK Hoška – Tour  pořádají v termínu 18. – 24. 6. 2014 na tuto 
akci autobusový zájezd. Bližší informace podají: 
Ing. Klára Zezulová, tel.: 732 384 543, e-mail: klara.zezulova@post.cz 
Lubomír Hoška, tel.: 603 164 558, e-mail: lubomir.hoska@hoska-tour.cz 
 

Permanentní trasy IVV 
 
Nová permanentní trasa IVV 
Odbor KČT při TJ Sokol Duchcov připravil novou PT IVV „Liptická vyhlídka“ s délkou trasy 
12 km. Informace, propozice a razítko obdržíte na adrese: Dušan Petráš, Vrchlického 23, 
P.O.Box 3 A, 419 01 Duchcov, tel.: 603 496 389, e-mail: dusan.petras@centrum.cz 
 
Změny v permanentních trasách IVV 
Novým kontaktním místem pro MT IVV „Horaž ďovické okruhy“ je: Marie Šimonová, 
Palackého 933, 341 01 Horažďovice, tel.: 736 754 561, e-mail: simonovaznac@seznam.cz 
 
Nová kontaktní adresa pořadatele MT „Kudy chodil J. W. Goethe“ a MT „Kudy chodil 
anglický král Edward VII.“ je: Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské 
Lázně, tel.: 607 508 740, e-mail: kafkova.milena@seznam.cz 
 
Nová kontaktní adresa pořadatele PMT „Jirkov“ je: Jaromír Raisr, Mičurinova 317, 431 11 
Jirkov, tel.: 724 064 608, e-mail: krus@ivosh.net 
 
Nová kontaktní adresa pořadatele MT „Hanácké Athény“ je: Informační centrum, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž, tel.: 573 321 408. 
 
Nová kontaktní osoba na PMT „Okruhy v Prášilech“ je: Josef Rada (správce chaty KČT), 
tel: 607 531 351. 
 
K 1. 1. 2014 byla na žádost pořadatele ukončena PMT „Medlánecká nau čná stezka“ . 
 

Změna termínu turistické akce 
 
Pořadatelé akce „Turistický den u Bismarckovy rozhledny“ , která je zveřejněna v kalendáři 
turistických akcí 2014 a je zařazena do plnění aktivit IVV, přesunuli termín konání. Nový 
termín konání je neděle 8. června 2014 . 
 

Mnoho hezkých turistických zážitk ů 
přeje 

sekce IVV/IML 
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