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Poslání Klubu českých turistů 
 
Klub českých turistů (KČT) je spolkem aktivních turistů, příznivců a přátel turistiky. Členy KČT spojuje 

vytváření všestranného turistického programu a vytváření materiálních, organizačních a metodických podmínek 

pro bezpečný a volný pohyb v přírodě. Klub českých turistů provádí značení a údržbu sítě turistických 

značených tras. KČT vytváří podmínky pro aktivní činnost seniorů, rodinných kolektivů, dětí a mládeže a 

zdravotně postižených. KČT pomáhá novým členům, zejména dětem a mládeži, v rozvoji turistických 

dovedností a rozvíjení tradic KČT. 

 

V roce 2019 sdružoval KČT celkem 32.126 členů v 406 odborech po celé České republice.  

 

Organizační struktura 

 
Konference KČT 

 
Nejvyšším orgánem KČT je konference, složená z delegátů všech oblastí. Svolává ji Vedení KČT jedenkrát 

ročně a to způsobem v místě obvyklým alespoň 30 dnů před jejím konáním 

 

Ústřední výbor KČT 

 
Ústřední výbor KČT, je v období mezi konferencemi, nejvyšším orgánem KČT a schází se nejméně dvakrát 

ročně. 

Ústřední výbor v roce 2019 tvořilo  20 členů.  Z tohoto počtu je 6 členů vedení KČT a 14 předsedů oblastí KČT. 

 

Vedení KČT  

Mgr. Vratislav Chvátal předseda KČT, Praha 

Ing. Ivan Press,                  místopředseda, Praha 

Zdeněk Cabalka  místopředseda, Brno 

Ing. Rostislav Kašovský Ostrava 

Ing. Zdenka Šrédlová        Most 

PaedDr. Jan Eichler           Ústí nad Labem 

 

Ústřední kontrolní komise 

Předseda:    Ing. Jan Babnič (od 4/2019) Libina u Šumperka 

Členové:           Ing. Jaroslav Krejzlík, Praha 

                         Ing. Jiří Peltán, České Budějovice 

                                           Ing. Jaroslav Matula, Ostrava 

   Bc. Renata Kotalová, (od 4/2019), Frýdek - Místek 

 

Rady KČT 

 
Rada pro prezentaci                               Mgr. Vratislav Chvátal 

Rada Síně slávy                                      Ing. Mojmír Nováček) 

Ekonomická rada                                   PaedDr. Jan Eichler 

Programová rada          Zdeněk Cabalka 

Technická rada                                       Ing. Rostislav Kašovský 

Redakční rada časopisu Turista              Mgr. Vratislav Chvátal zástupce KČT v redakční radě 

Redakční rada zpráv časopisu Turista    Zdeněk Cabalka                

Organizační rada                                     Ing. Ivan Press 

 

Rada značení KČT                                  Ing. Pavel Přílepek 

Sekce moderních pěších tras                   Ing. Zdenka Šrédlová 

Sekce turistického značení                      Ing. Jaroslav Vlasák 

Sekce cykloznačení                                 Mgr. Karel Markvart 

Komise metodická                                   Ing. Bohuslav Petr 

Komise materiálová                                 Zdeněk Rajsigl 

Komise mapová                                       Jiří Mareš 
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Pro jednotlivé zájmové skupiny jsou ustanoveny sekce Programové rady ÚV KČT: 

Metodická sekce   Vladimír Mazal, Telč 

Vlastivědná sekce  Ing. Jan Havelka, Praha 6 

Sekce výkonnostní turistiky Ing. Tomáš Beránek, Přerov 

Sekce ochrany přírody  Ing. Pavel Rabušic, Brno 

Sekce pěší turistiky  Jiří Franc, České Budějovice 

Sekce cykloturistiky  Josef Sýkora, Plzeň 

Sekce lyžařské turistiky  Otakar Boura, Ústí nad Orlicí 

Sekce vysokohorské turistiky Mgr. Václav Průcha, Veselí nad Lužnicí 

Sekce zdravotně postižených Ludmila Grossmannová, Odry 

Sekce vodní turistiky                       Petr Teringl, Praha                      

Sekce běžecké turistiky                   Mgr. Vratislav Chvátal, Praha     

Sekce turistických závodů               Ing. Zdeněk Vejrosta, Kralupy nad Vltavou      

Sekce IVV + IML  Werner Friedrich, Cheb, od 06/2019 Zdeněk Němec, Strakonice 

Sekce turistika na koních  Ing. Milena Andrlová, České Budějovice 

Sekce rodinné turistiky  Mgr. Marie Vincencová, Humpolec 

Sekce mezinárodní  Ing. Adriana Andrýsková, Praha 
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schůze 

Volí výbor odboru, ev. kontrolora 

 

 V
ě
r
a
 
M
a
r

Struktura KČT v roce 2019 
stav volených orgánů po konferenci KČT 30. 3. 2019 

 

Konference KČT 
Nejvyšší orgán KČT 

Na 500 členů oblasti 1 delegát 

73 delegátů v roce 2019 

Koná se každoročně 

Co 4 roky volí Vedení, ÚV a ÚKK 

(volební období 04/2018 – 04/2022) 

Ústřední výbor KČT 
20 členů: 

 6 členů Vedení KČT 

 14 zástupců oblastí 

Schází se 2x ročně 

Ústřední kontrolní 

komise 
Předseda: 

o Ing. Ján Babnič 

4 členové: 
o Ing. Jaroslav Krejzlík 
o Ing. Jaroslav Matula 
o Ing. Jiří Peltan 
o Bc. Renata Kotalová 

Schází se dle potřeby 

Vedení KČT 
Předseda: 

o Mgr. Vratislav Chvátal 

2 místopředsedové 
o Zdeněk Cabalka 
o Ing. Ivan Press 

3 členové 
o Ing. Rostislav Kašovský 
o PaedDr. Jan Eichler 
o Ing. Zdeňka Šrédlová 

V roce 2019 se sešlo 12x 

Oblasti KČT 
Zřízeny ve všech krajích ČR 

Řídí odbory KČT na svém území 

Nejvyšší orgán: oblastní 

konference 

Volí oblastní výbor, oblastní 

kontrolní komisi 

Zřizuje oblastní sekretariát, rady a 

sekce 

Odbory KČT (stav k 1. 12. 

2019) 

Základní články KČT (406 

odborů) 

Registrují členy KČT (32.126 

členů) 

Nejvyšší orgán: výroční členská 

schůze 

Volí výbor odboru, ev. kontrolora Rady a sekce ÚV KČT 
ÚV KČT zřizuje rady a sekce, volí 

předsedy a členy rad a předsedy 

sekcí 

Rady ÚV KČT: 

 Programová rada (16 sekcí) 

 Rada značení (6 sekcí) 

 Rada pro prezentaci 

 Rada Síně slávy 

 Ekonomická rada 

 Technická rada 

 Organizační rada 

 Redakční rada č. Turista 

 Red. rada Zpráv č. Turista 
 

Ústřední sekretariát 

KČT 
Obsazen pracovníky KČT 

Generální sekretář (jmenován ÚV 

KČT) 
 JUDr. Petr Hrubec 

7 pracovníků 
 Ing. Mojmír Nováček 

 Ing. Jaroslav Hokeš (od 1. 2.) 

 Jitka Matušová (do 28. 2.) 

 Ing. Zuzana Machátová 

 Ing. Pavel Přílepek 

 Věra Maroušková (zkr.úv.) 

 Bc. Zbyněk Báča 

 Ilona Jaglová (zkr. úv.) 
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Zpráva o činnosti Rady značení KČT a jejích sekcí za rok 

2019 
 
1) Rada značení (RZ) - předseda Ing. Pavel Přílepek  

V červnu jsme si mohli připomenout výročí 130 let od vyznačení první turistické značené trasy KČT. K tomuto 

výročí byl zorganizován pochod po nejstarší dochované a v plném rozsahu stále udržované trase z Karlštejna 

přes Svatý Jan pod Skalou do Berouna. Na slavnostní zasedání v Senátu Parlamentu České republiky byli 

vybraní značkaři oceněni za svou dlouholetou značkařskou práci. 

V roce 2019 pracovaly v rámci RZ tři samostatné sekce: 

- sekce turistického značení  

- sekce cykloznačení 

- sekce moderních pěších tras 

Všechny tři sekce RZ řeší úkoly spadající do jejich kompetencí samostatně. 

V roce 2019 bylo ústředím nebo oblastmi KČT vynaloženo na značení turistických značených tras (TZT) a další 

činnosti s tím spojené celkem 15,63 mil. Kč, což bylo o 164 tis. Kč méně než v roce 2018. 

Výše uvedené náklady byly hrazeny z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (8 mil. Kč, což je o 500 tis. Kč 

méně než v roce 2018), z dotací jednotlivých krajů (6,679 mil. Kč, a to je o 49 tis. Kč více než v roce 2018) a ze 

značkařských služeb. Všechny kraje v ČR se podílely na financování údržby značení dostatečnými částkami. 

Účtování značení ve značkařských obvodech zajišťují oblasti KČT nebo pověřené OKČT, které musely všechny 

poskytnuté finanční částky z ústředí KČT zúčtovat a nevyčerpané zůstatky této státní dotace vrátit. 

Dle jednotné metodiky KČT a za spolupráce RZ je tak vyznačeno a evidováno 2 826,2 km jezdeckých stezek ve 

Středočeském, Jihočeském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém, Vysočině a Zlínském 

kraji. Evidujeme rovněž celkem 140 km vozíčkářských tras. 

        

2)  Sekce turistického značení (STZ) - předseda Ing. Jaroslav Vlasák 

Jejím úkolem je údržba sítě pěších, lyžařských a pásových cyklistických TZT. 

K 31. 12. 2019 činila délka pěších TZT v ČR 43 577,9 km, délka lyžařských tras značených lyžařskou značkou 

511 km a délka pásových cyklistických tras 3 795 km. 

Na těchto trasách je vyvěšeno 68 986 směrovek a tabulek, instalováno 3 848 směrovníků a 1 537 nástěnných 

map ve stojanech nebo v rámech. V roce 2019 bylo obnoveno celkem 16 276,2 km TZT a provedena údržba 217 

ks stojanů a rámů  TVM  a 731 ks směrovníků. Zrušeno nebo přeloženo bylo celkem 182,7 km tras. 

Na všech těchto pracích se podílelo v ČR celkem 1813 značkařů, kteří odpracovali 60 093 hodin, což je 

průměrně 33,1 hodin na každého z nich. Zaškoleno bylo 81 nových značkařů. Veškerou práci spojenou se 

značením v oblastech a značkařských obvodech (ZO) řídilo třináct samostatných pracovišť STZ - krajských 

komisí značení (KKZ). Ty usměrňovaly po stránce metodické a technické činnost ZO při plnění plánů obnovy 

TZT, údržby nosných prvků a kontrolovaly jejich činnost po stránce věcné i nákladové. V závěru roku 

zpracovaly za celý region souhrnné věcné i finanční zprávy o plnění plánů práce a připravily plány činnosti, 

rozpočty a požadavky na materiál na rok 2020. V rámci sekce pracovaly i tři odborné komise – metodická, 

materiálová a mapová. 

 

Komise metodická (předseda Ing. Petr Bohuslav) zajišťuje mj. vydávání nových učebních textů pro značkaře 

pěších a lyžařských TZT a školení a doškolení značkařů. 

V roce 2019 byl mj. změnovými listy upraven učební text pro značkaře, díl A (Značkařský materiál), díl C 

(Směrovky a tabulky) a díl L (Značkařská kvalifikace). Zpracována a schválena byla i aktualizace učebních textů 

díl H (Zásady textové náplně směrovek a tabulek). Byly zpracovány aktualizace učebních textů B (Značkování 

turistických tras) a C (Směrovky a tabulky) tak, aby mohly být vytištěny pro školení nových vedoucích značkařů 

na začátku roku 2020. Uskutečnila se tři školení vedoucích značkařů v Novém Jáchymově, v Liberci a na Tesáku 

(celkem 65 účastníků), jedno nadstavbové školení pro kvalifikaci značkař technik (18 účastníků), jeden seminář 

předsedů a zástupců značkařských obvodů v Jedovnici a seminář ústředních instruktorů značení v Bílé. 

 

Komise materiálová (předseda Zdeněk Rajsigl) zajišťuje objednávky centrálně dodávaného materiálu pro 

značení, včetně spolupráce s výrobci při jeho výrobě a tvorbě cen. V roce 2019 zajistila výrobu veškerého 

potřebného materiálu (barvy, montážní a nosné prvky, značkařské nářadí atd.) dle požadavků krajských komisí a 

také dodávku ocelových bezúdržbových stojanů LIRA a kombinovaných stojanů DRAK pro postupnou výměnu 

stojanů v rámci celé ČR. Dále zajistily školení značkařů techniků, kde si všichni účastníci školení mohli 

prakticky vyzkoušet všechny druhy montáže a instalace nosných a informačních prvků. 
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Komise mapová (předseda Jiří Mareš) určuje zásady pro vedení evidence zákresů značených tras, odpovídá za 

učební texty pro značkaře týkající se topografie a zpracovává připomínky k obsahu a kvalitě turistických map 

edice KČT. Navíc v roce 2019 připravovala vydání TVM Brdy (sever + jih) v měřítku 1:25 000 a iniciovala 

vydání samostatné turistické mapy Brd. Prověřena byla možnost využití online map Geoportálu ČÚZK 

v programu OCAD, což by zjednodušilo aktualizaci podkladových map pro evidenci zákresů turistických tras. 

  

3) Sekce cykloznačení - předseda Mgr. Karel Markvart 

Jejím úkolem je koordinace značení cyklotras podle vypracované a schválené metodiky, evidence cyklotras v ČR 

a spolupráce při postupném značení sítě cyklotras různými zřizovateli (NP, CHKO, města, obce atd.). Mezi její 

hlavní náplň patří také zajištění údržby již vyznačených cyklotras. 

V průběhu roku 2019 bylo nově vyznačeno celkem 167 km cyklotras a jejich celková délka dosáhla v ČR 38 

199,5 km, z nichž je 9 232,8 km dálkových a 28 966,7 km regionálních a místních. Sekce má v každém z 

jedenácti krajů a v 68 značkařských obvodech svého zástupce. Jejich hlavním úkolem je zajistit s pomocí dalších 

vyškolených značkařů cyklotras kontrolu stavu značení vyznačených cyklotras svého regionu a nahlásit všechny 

nedostatky předsedovi sekce, případně své oblasti KČT, kteří zajišťují jejich doznačení příslušnými firmami. 

Pouze v Libereckém a Jihočeském kraji KČT kontrolu ani údržbu cyklotras nezajišťuje. 

V roce 2019 zajistila sekce kontrolu 26 966 km vyznačených cyklotras z plánovaných 27 594 km, o které se 

KČT stará (tedy 97,72%).  Na této práci se podílelo 373 cykloznačkařů.  KČT mohl vynaložit v roce 2019 z 

dotací od krajů a MMR na přímé doznačení cyklotras v 11 krajích celkem 2,449 mil. Kč, samotné kontroly stály 

dalších celkem 590 tis. Kč. Veškerá ostatní jednání se zřizovateli dalších cyklotras, koordinaci a připomínkování 

jejich projektů, seznámení s jednotnou metodikou, objednávky orientace pro mimosilniční cyklotrasy, 

přidělování evidenčních čísel i všechnu další organizační činnost provádějí předseda RZ a předseda sekce. 

 

4) Sekce moderních pěších tras - předsedkyně Ing. Zdeňka Šrédlová 

Úkolem této sekce je koordinace projektů certifikace pěších tras dle evropské normy, spolupráce s destinačními 

agenturami a prezentace modernizace a certifikace pěších tras partnerům. Sekce pracovala v roce 2019 

především na dvou pilotních trasách, u nichž byl předpoklad získání certifikátu - Modrá hřebenovka přes Krušné 

hory a České Švýcarsko a Stezka podél Lužnice v úseku Planá nad Lužnicí - Týn nad Vltavou. 

Na Modré hřebenovce doposud probíhají práce odděleně na 3 samostatných úsecích, které se ale v budoucnu 

spojí v jednu dálkovou pěší trasu s délkou téměř 400 km a 21 denními etapami. Ve spolupráci s německou 

stranou poté budou vytipovány vhodné propojky na německou dálkovou trasu Kammweg v délce 289 km tak, 

aby vznikla struktura žebříku a turisté si mohli naplánovat nejen etapové pochody, ale také okružní trasy v okolí 

ubytování bez nutnosti každodenních přesunů. Cílem je získat certifikát LQT-BE pro obě trasy, tj. Modrou 

hřebenovku i Kammweg současně, a to nejpozději v roce 2022. 

Celý rok 2019 zástupci KČT intenzivně spolupracovali s turistickou oblastí a destinační agenturou Toulava na 

odstranění nedostatků na trase podél Lužnice z Plané nad Lužnicí do Týna nad Vltavou tak, aby na podzim 2019 

mohla proběhnout kontrola stavu ze strany Evropské asociace turistických klubů. Toto se povedlo a trasa splnila 

požadavky pro udělení certifikátu Leading Quality Trails – Best of Europe. Tento certifikát ve středu 4. prosince 

2019 slavnostně předal předseda Evropské asociace turistických klubů Boris Micic zástupcům TO Toulava, KČT 

a Jihočeského kraje, který projekt finančně podpořil. 

Ve spolupráci s MMR ČR se podařilo zorganizovat seminář k moderním pěším trasám, kde zástupci KČT 

prezentovali činnost KČT a jeho přínos pro rozvoj cestovního ruchu a dále současný trend modernizace a 

certifikace pěších tras.  

 

5) Rámcový plán činnosti Rady značení (RZ), jejích sekcí a komisí na rok 2020 

Vedle každoročních úkolů, vyplývajících z údržby sítě turistických značených tras (TZT) včetně jejich 

informačního systému po stránce personální, organizační, materiálové, finanční a metodické, se RZ, respektive 

její sekce a komise, zaměřila zejména na tyto úkoly: 

 spolupráce se zřizovateli nových turistických tras s důrazem na zachování jednotného systému jejich 

značení, 

 spolupráce se značkařskými organizacemi sousedních států, 

 zajištění výroby potřebného značkařského materiálu a nářadí, 

 metodické a organizační zajištění školení vedoucích značkařů (2 běhy), doškolení značkařů techniků, 

školení nových instruktorů značení a školení nových cykloznačkařů, 

 ve spolupráci s oblastmi KČT identifikovat nebezpečné úseky tras a usilovat o jejich přeložení a 

modernizaci 

 v každém kraji vytipovat jednu až dvě trasy jako TOP trasy jednodenní či vícedenní 

                                                                     

Zpracoval: Ing. Pavel Přílepek  
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KČT, oblast Praha  
 

Klub českých turistů, oblast Praha je samostatný registrovaný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném 

u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 1297.  

 

1. Organizační struktura 
 

Složení výboru a kontrolní komise na období 2019 - 2022 

Předseda:   Ing. Ivan Press 

Místopředsedové:  Ing. Jaroslav Krejzlík, Petr Teringl 

Členové výboru:  Ing. Jan Čermák,  Pavel Černý, Ing. Jitka Holoubková,  Štěpán Lapáček,   

 Šimon Šťastný MSc., Jaroslav Vogeltanz,  

 

Kontrolní komise je tříčlenná a pracuje ve složení:  Ing. Marcela Kubů, Karel Kadlec, Ondřej Karaffa 

Sídlo: pův. Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha 2, od IX. 2019 Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 – Bubeneč 

 

 
 
Zleva zadní řada: O.Karaffa, M.Kubů, P.Černý, J.Krejzlík, Š.Šťastný, přední řada: I.Press, J.Holoubková, 

P.Teringl, J.Vogeltanz, J.Čermák (nepřítomni Š.Lapáček a K.Kadlec) 

 

 

Struktura členské základny 

V KČT, oblast Praha bylo v roce 2019 registrováno v 36 odborech KČT 3 079 členů, z toho 2737 členů (89%) se 

základním členstvím, 290 (9,5%) členů zvolilo rozšířené členství a 52 (1,5%) zvolilo TOP členství. Necelou 

polovinu tvoří senioři, asi 20% dospělí, dále 15% rodiny a 15% junioři. Zbylá procenta jsou tělesně postižení a 

členové Asociace TOM. Odbor turistiky TJ Vodní stavby Praha ukončil členství v KČT (někteří členové přešli 

na internetové členství) a vznikl nový odbor KČT Turistické značení.  
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2. Zpráva o činnosti 
 

Pro zajištění činnosti KČT, oblast Praha je zřízen sekretariát, který je obsazen sekretářkou Ing. Vladimírou 

Krejčíkovou, vždy v pondělí a ve středu od 13 do 18 hodin pro vyřizování aktuálních požadavků odborů, členů i 

nových zájemců o členství. V roce 2019 byl zvolen nový Výbor a KK a prodlouženo volební období na tři roky. 

V KČT, oblast Praha je ustavena Programová rada, klasifikátor a aktivisté pro mládež, cykloturistiku, IVV a 

VHT. V KČT, oblast Praha je zřízeno Školicí středisko KČT. Značkařské obvody Praha-západ a Praha-východ 

spadají pod středočeskou Krajskou komisi značení. V roce 2019 KČT, oblast Praha ukončil provoz Infocentra 

KČT, který byl bez podpory KČT dlouhodobě nerentabilní a zároveň opustil nadměrné prostory na Fügnerově 

náměstí. Nové působiště našel KČT, oblast Praha na Výstavišti Holešovice. 

V roce 2019 byl oblastí zajištován 18. ročník cyklu pochodů Prahou turistickou (52 pochodů během roku od jara 

do konce následující zimy). Také se podílel na zajištění oslav 130 let turistického značení ve Sv. Janu pod 

Skalou v červnu 2019. Dále KČT, oblast Praha vyplácel cestovní náhrady značkařům Prahy a StČ. kraje. 

Značkaři v roce 2019 dle požadavku spolku Cesta Česka označili Poutní cestu Blaník – Říp. 

Odbory oblasti Praha v roce 2019 uspořádaly téměř 2 tisíce akcí vlastních s účastí 23,5 tis. turistů, téměř 250 

akcí pro veřejnost s účastí 72,5 tis. turistů a při 60 brigádách odpracovaly 1400 hodin. 

Zástupci oblasti se také zapojili do obnovy lesů ve spolupráci s Lesy ČR. 

 

3. Významné akce oblasti 
 

Zahájení turistické sezony probíhá na akci „Za jarním sluníčkem“, s cílem na Slunečním náměstí. Touto akcí 

začíná vždy nový cyklus 52 turistických pochodů „Prahou turistickou“, rozdělený na tři části – Procházky jarní 

Prahou, Procházky podzimní Prahou a Putování zimní Prahou. Tento cyklus byl pořádán za spolupráce a 

významné podpory MHMP, městských částí a Pražské plynárenské a.s.  

Cyklu akcí „Prahou turistickou“ se každoročně zúčastňuje na 10 000 pochodníků a nabízíme jim trasy 

v celkové délce přes 500 km. Díky intenzivní propagaci má tento cyklus velkou popularitu a zhruba polovina 

účastníků jsou členové KČT a druhá polovina nečlenové KČT.  

Dále oblast Praha tradičně pořádá ve spolupráci s Botanickou zahradou hlavního města Prahy celodenní „Piknik 

v Botanické“. Dopoledne mají účastníci na výběr hvězdicové trasy ze 4 míst Prahy, 2 cyklotrasy a jednu 

běžeckou trasu. Po celé odpoledne pak v Botanické zahradě probíhá setkání příznivců turistiky s kulturním a 

sportovním programem a prezentací partnerů akce.  

Další významné akce KČT Praha jsou tradiční pochody „Pochod k výročí otevření rozhledny na Petříně“ 

s možností návštěvy bludiště i rozhledny a 28. září „Svatováclavský pochod“ od kostela sv. Václava na Proseku 

na obnovenou Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi 

 

4. Práce s dětmi a mládeží 
 

KČT oblast Praha eviduje cca 25% členů do 26 let. Řada z nich je soustředěna ve 12 oddílech TOM, dále 

v odborech turistiky v rámci rodinné turistiky nebo i jen jako samostatní členové. Několik oddílů TOM je 

zároveň členy Asociace TOM (2%) nebo dalších organizací (zejm. Junák). Z velkých akcí jmenujme např. 

tradiční Den pro děti a rodiče v Radotíně nebo Cestu pohádkovým lesem na sídlišti Novodvorská a samozřejmě 

celou řadu zimních i letních táborů a pestrou celoroční turistickou činnost. 

Oblast práce s dětmi a mládeží je částečně kryta ze zdrojů Magistrátu hl. m. Prahy, který každoročně vyhlašuje 

městské granty v oblasti volného času dětí a mládeže. Tyto finance využívají odbory, které organizují akce pro 

děti a mládež do 26 let věku. Finanční podporou bylo umožněno realizovat volnočasové a turistické akce, ale i 

zajistit provozní náklady na zázemí jednotlivých oddílů pro činnosti s dětmi a mládeží.  

 

5. Aktivity pro zdravotně handicapované 
 

KČT Praha nemá samostatný odbor handicapovaných turistů, avšak v odborech převážně seniorského složení 

jsou organizovány akce s ohledem na jejich zdravotní omezení. Také je plně využívána dotace MŠMT na akce 

pro seniory. U některých pochodů cyklu Prahou turistickou je vyznačeno, že je trasa vhodná i pro kočárky či 

vozíčkáře.  

 

6. Mezinárodní a zahraniční aktivity 
 

KČT Praha organizuje celou řadu pochodů v rámci podmínek IVV a jednotliví členové se zúčastňují i 

mezinárodních akcí. Někteří turisté získali i významné mezinárodní ocenění. 
Zdroj: Zpráva KČT Praha 
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Středočeská Oblast 

 
1. Organizační struktura 

 
Předseda:                       Ing. Jiří Laibl, od 02/2019 JUDr. Milan Hoke 

Místopředsedkyně:        Josefa Mašínová 

Sekretář:                        Jaroslava Darebná 

Další členové výboru:   JUDR. Pavel Čámský, Miloš Hukauf, Zdeněk Jirásek, Ing. Pavel Charvát, Peter Vaněk,  

                                      Ing. Miloslav Vorel 

Sídlo:            Revoluční 1056/8a, 110 05 Praha 1  

Kontrolní komise:        Jan Vorel předseda, Ladislava Polesná, Eva Zikmundová členové 

 

 
Zleva: Josef Bican, Jaroslava Darebná, Josefa Mašínová, Miloš Hukauf, Zdeněk Jirásek, Luboš Marek, Pavel 

Charvát, Ing. Jiří Laibl. 

 
V 41 odborech bylo evidováno 2 372 členů. 

 

2. Zpráva o činnosti  
 
Oblastnímu výboru se podařilo pokračovat ve stabilizaci práce oblasti a pokračovat v nastoleném kurzu. 

Podařilo se obnovit kontakty s krajským úřadem, oblasti se podařilo získat příspěvek na činnost přímo z rozpočtu 

krajského úřadu. Oblast obnovila činnost Programové rady, založila Oblastní síň slávy. V roce 2018 se dařilo 

zlepšovat komunikaci mezi oblastí a odbory a zvládat společně přeregistrace podle nového OZ. Na podzim 2018 

se uskutečnil v Libošovicích13. programový seminář, který byl součástí turistické akce Podzimní setkání turistů 

Středočeské oblasti. Cílem semináře bylo získat praktické dovednosti při pořádání turistické akce. Nedílnou 

součástí semináře byly i administrativní záležitosti s předáváním přelepek a kalendářů jednotlivých oblastí. 

Oblast vydala v roce 2018 také Oblastní kalendář turistických akcí na další rok. Členové oblasti také odpracovali 

711 brigádnických hodin. 
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3. Významné akce oblasti 
 
Významnými akcemi Středočeské oblasti patřícími do seriálu akcí v rámci oslav 130 let od vzniku KČT, 100 let 

od vzniku republiky, byly akce: Do Lán na den s T. G. Masarykem, která se konala 3. března, dále Jarní sraz 

Středočeské oblasti KČT - Výstup na bájný Blaník, Podskalské setkání turistů a Vltavanů, nedělní Piknik 

v botanické a Výstup na Petřín. Mezi další akce patřily, v rámci projektu Středočeská desítky, Mladoboleslavská 

50, Krušovický vejšlap, Údolím zlatonosné Kocáby, Putování za mistrem Janem, Benešovské toulky a Putování 

za Šternberskou hvězdou, Putování za malínským křenem a na závěr Podzimní sraz turistů Středočeského kraje.  

Celkově se seriálu turistických akcí Středočeské desítky zúčastnilo více jak 7 300 turistů. 

 

  

 

4. Práce s dětmi a mládeží 
 

V roce 2019 pořádal odbor KČT Kralupy nad Vltavou turistické závody a pro děti a mládež. Při těchto závodech 

soutěží turistická mládež v získaných dovednostech jako je běh, orientace v prostoru s mapou a uzlování. 

 
Zdroj: Zpráva KČT Střední Čechy 

 

 
 

 
 

Zdroj KČT: Účastníci akce Běží liška k Táboru 
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Oblast KČT Jihočeského kraje 

 
1. Organizační struktura 
 
Předseda:                           Franc Jiří 

Místopředseda:  Ing. Jiří Fink 

Jednatel:                            Bc. Rostislav Skotnica, DiS 

Sekce OP:                          Ing. Jiří Peltan 

Značení:                             Mgr. Karel Markvart 

Metodik:  Pavel Brtník 

Klasifikace:                        Alois Švarc 

Sekretář, hospodářka         Jana Šafáriková 

Kontrolní komise  Alena Čapková, Marie Krejčová, Ing. Socha  - v průběhu roku 2019 odstoupil 

Sídlo:   Skuherského 14, 370 04 České Budějovice 

Počet odborů:  20 

 

 
 
Zleva  Alois Švarc, Jana Šafáriková, Jiří Franc, Pavel Brtník, Mgr. Karel Markvart. Ing. Jiří Fink, Bc. Rostislav 

Skotnica,  sedící Karel Festa a  Ing. Jiří Peltan 

 

2. Zpráva o činnosti  

 
Oblast KČT Jižní Čechy sdružuje 20 odborů s 1533členy. Mezi největší a nejaktivnější patří KČT Start Český 

Krumlov, KČT Tábor, KČT Turista a Otava Písek, KČT Turista České Budějovice, Milevsko, Atlas Temelín.  

OV KČT připravuje každoročně kalendář turistických akcí oblasti. V oblasti prezentace KČT oblast aktivně 

spolupracuje s komisí pro cestovní ruch při KU Jihočeského kraje a s hospodářskou komorou Jihočeského kraje. 

Dále oblast aktivně spolupracuje s regionálním tiskem, Českým rozhlasem České Budějovice a Krajským 

ředitelstvím Lesů ČR v Českých Budějovicích. 
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V roce 2019 proběhlo výročí 100 let od založení KČT Milevsko, k tomuto výročí byla uspořádaná výstava 

v muzeu a odbor vydal pěknou knižní publikaci k tomuto výročí. Odbor byl navržen do celostátní sině slávy 

KČT – schvalovat jej bude celostátní konference KČT 2020 

V rámci propagace turistiky v regionu oblast spolupracuje s regionálním tiskem a Českým rozhlasem České 

Budějovice.  

V roce 2019 se neuskutečnil seminář vedoucích a cvičitelů pěší turistiky plánovaný do Prachatic pro nízký zájem 

ze strany členů KČT. 

V roce 2019 vydala oblast kalendář turistických akcí a v průběhu roku vydává elektronický zpravodaj o činnosti 

KČT v oblasti Jihočeského kraje. 

 

3. Významné akce oblasti 
 
V roce 2019 se zařadily mezi významné akce Jihočeské oblasti tyto turistické akce. Ve Strakonicích a okolí 

uspořádal VV KČT JčK ve spolupráci s KČT Český Krumlov 64. ročník „Zahájení jarních kilometrů“. 

Hlavním organizátorem byl Ing. Jiří Peltan. Další významnou akcí byly Táborské, Milevské a Mladovožické 

trasy „DP Praha – Prčice“. Tyto pochody, které jsou součástí „DP Praha – Prčice“ pořádá KČT Tábora a KČT 

Milevsko Jsou připravovány pěší a cyklotrasy z uvedených měst a Mladé Vožice. 

 Akce se pravidelně zúčastňuje velké množství účastníků ať již turistů či neorganizovaných.  

Odbory KČT Český Krumlov, KČT České Budějovice a KČT Bechyně se zapojily do celostátní akce Novoroční 

čtyřlístek a výtěžek byl použit na budování vozíčkářských tras nebo k zpřístupnění chat KČT zdravotně 

postiženým turistům.  

Proběhly i další akce pro veřejnost např: Šumavské putování“ – KČT, odbor Volary, Údolím Lužnice“ – KČT, 

odbor Bechyně, akce KČT, odbor Tábor „Víkend IVV v husitském kraji, akce hipoturistiky, vodní turistiky, 

besedy a promítání organizované jednotlivými odbory KČT.  

 

4. Práce s dětmi a mládeží 

 
V rámci rodinné turistiky pořádala oblast KČT, ve spolupráci Jihočeským krajem velmi navštěvovanou 

turistickou akci Pohádkový les v Rudolfově v květnu 2019 „Pohádkový les“ Byl to jeho již 21. ročník pod 

vedením hlavního pořadatele ing. Jiřího Finka, kterému pomáhalo na 150 pořadatelů. Účast dětí na této akci je 

limitována počtem 1000 dětí a dále jejich doprovodem dospělých. Na tuto akci jsou vydávány vstupenky. Je to 

prestižní akce KČT, která slouží k propagaci turistiky. Část účastníků se zapojuje do dalších turistických akcí 

připravených KČT Temelín – zde můžeme hledat nové členy KČT.  

V oblasti pracují aktivně čtyři oddíly TOM Český Krumlov, který pořádá tradiční výlety a letní tábory. KČT 

Borotín, Rapšach organizuje výlety, letní tábory a zúčastnil se turistických závodů, ve kterých dosáhli jeho 

zástupci velmi pěkné výsledky na republikové úrovni.  

 

5. Aktivity pro zdravotně handicapované 

Oblast speciální akce pro zdravotně postižené nepořádá. 

 
 

 

6. Mezinárodní a zahraniční aktivity 
  
Odbory KČT spolupracovaly se zahraničními turistickými spolky. Tato spolupráce je především s turisty 

z Rakouska a Německa, již probíhá u odborů KČT Tábor a Český Krumlov a České Budějovice. Odbory KČT 

Tábor, Český Krumlov, České Budějovice uskutečňují společné akce s turisty z Německa či Rakouska.  

Zahraniční turisté se zúčastňují mezinárodních pochodů IVV ve Strakonicích.  

 
Zdroj: Zpráva o činnosti oblasti KČT Jihočeského kraje 
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Oblast KČT Plzeňského kraje 

 
1. Organizační struktura 
 
Předseda                                                     Josef Sýkora 

Místopředseda                                        Karel Kašpar 

Místopředseda     Miroslav Dřizhal 

Péče o členy a značení                              Ing. Vladislav Sajdl           

Metodik a zapisovatel                                    Petr Pola 

Vedoucí síně slávy české turistiky PO      Zdeněk Weigl 

Člen výboru    Jiří Zápotocký 
 

Kontrolní komise – předsedkyně  Miluše Průšová 

Kontrolní komise  - členka   Helena Sedláčková 

Kontrolní komise  - člen   Václav Zykmund 
 

Sekretářka a hospodářka                           Pavla Kindelmannová 

Sídlo               Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň               

Čestní členové    Jan Frank, Karel Kašpar, Pavla Kindelmannová, Věra Melounová, 

     Miluše Průšová, Václav Straka, Jiří Zápotocký. 
 

 
 

Zleva – místopředseda Miroslav Dřízhal, Jiří Zápotocký, místopředseda Karel Kašpar, Petr Pola, předseda 

Josef Sýkora, Miluše Průšová (KKR), Helena Sedláčková (KKR), Pavla Kindelmannová (sekretářka), Věra 

Melounová – čestná členka oblasti, Zdeněk Weigl. 
 

KČT, oblast Plzeňského kraje měla v roce 2019 celkem 1603 členů v 27 odborech. Z toho 73 členů Asociace 

TOM.  
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2. Zpráva o činnosti KČT, oblasti Plzeňského kraje 
 
Oblastní výbor KČT Plzeňského kraje se pravidelně scházel každý měsíc. Členskou základnu tvořilo 1603 členů 

ve 27 odborech.  
Oblast Plzeňského kraje pečuje o vyznačené trasy, kterých bylo přes 4265 km. Z toho je 54,6 km lyžařských tras. 

Bylo rozmístěno 203 map a 286 směrovníků. Oblast pečuje o 4 005 km cyklotras a cyklostezek. Z toho na 

Domažlicku 577 km, 943 km na Tachovsku, 931 km na Klatovsku, 202 km Rokycansko a Plzeňsko 1 191,5 km.  

Oblastní kalendář akcí na rok 2019 vyšel v nákladu 700 ks. V tomto kalendáři je uvedeno 93 akcí, převážně 

veřejně přístupných a je umístěný i na webových stránkách oblasti. 

 

3. Významné akce oblasti 

 
Oblast byla pořadatelem nebo spolupořadatelem několika veřejných turistických akcí, ať již pravidelných, nebo 

nárazových. Podporovala finančně Jarní a Podzimní setkání turistů a přednostně chrání jejich termíny, ale 

většinou mají své hlavní pořadatele – konkrétní jednotlivé odbory. 

Tradičně se pořádal 1. ledna Novoroční pochod Z Bolevce do Bolevce. Akce byla pořádána společně s odborem 

Bolevec na základě smlouvy mezi oběma subjekty. Trasy 6, 11 a 21 km, vedoucí akce Miroslav Dřízhal. Start i 

cíl byl na Ranči Šídlovák. Zúčastnilo se 1.172 pochodníků, 18 pořadatelů a 69 zaregistrovaných psů. 
Další významnou akcí v dubnu bylo Jarní setkání turistů Plzeňského kraje na Radyni.  V červnu se konala 

akce Letní Vzpomínkové setkání. 
Významnou akcí bylo Mezinárodní setkání turistů na Čerchově v srpnu za účasti čestného předsedy klubu 

Ing. Havelky a dalších funkcionářů. 
V listopadu se konalo Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje v Třemošné – Záluží. Akce se ujal odbor 

Třemošná spolu s oblastí. Současně se konala porada předsedů. Účast 318 platících turistů. 

V prosinci se konalo Zimní Vzpomínkové setkání. Tato akce je obdobou letního vzpomínkového setkání, opět 

sraz u pomníčku, položení květin a krátká vycházka se zakončením a posezením v restauraci.  

 

4. Aktivity pro zdravotně handicapované 
 

Oblast speciální akce pro zdravotně postižené nepořádá. V Plzni jsou dva vozíčkářské značené okruhy u Velkého 

Boleveckého rybníka. 

Zdroj: Zpráva pro  konferenci – KČT, oblast Plzeňského kraje 
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Oblast KČT Karlovarský kraj 

 
1. Organizační struktura 
 
Předseda:                                             Ladislav Zoubek 

Místopředseda:                                    Josef Ticha 

Sekretářka oblasti:                               Bc. Jana Zoubková Suchá 

Hospodářka oblasti:                             Bc. Jana Zoubková Suchá 

správce databáze:                                 Ing. Jan Šafář 

Klasifikátor:                                         Bc. Pavel Sýkora 

Práce s dětmi a mládeží:                      Růžena Štěpánková 

Sekce značení:           Mgr. Karel Fiala 

Sekce LT:        Robert Mašek 

Kalendář turistických akcí:                  Ladislav Zoubek 

Další členové OV:                                Jindřich Kosina 

Čestní členové oblasti:          Werner Friedrich 

 

Sídlo:          Husitská 2056/1, 356 01 Sokolov 

 

 

Stav členské základny se během roku 2019 byl 766 členů působících v 10 odborech, z toho jeden je samostatný 

spolek, a ve dvou oddílech TOM. Věkové složení členské základny je 65,3 % seniorů a ZdP, 22 % dospělých a 

12,7 % dětí a juniorů.  

 

2. Zpráva o činnosti 
 
Oblastní výbor se sešel podle potřeby 4 x za rok a řešil záležitosti pro, které není vhodná elektronická 

komunikace. 

V roce 2019 se zúčastnil předseda OV podzimního semináře sekce ochrany přírody na Vlašimsku spojenou 

s exkurzí do CHKO Blaník. Dále pokračovaly práce na dálkové pěší trase  Hřebenovka Krušných hor - západ.  

Podařilo se např. přesunout některé části trasy z asfaltových na lesní cesty a přírodní povrchy.  

Oblast byla aktivní ve spolupráci s krajskou i místními samosprávami, místními akčními skupinami v kraji i 

sdruženími obcí a měst, a dále např. s Destinační agenturou Živý kraj, infocentry v kraji nebo s dopravcem, který 

zajišťoval cyklodopravu v Karlovarském kraji. Oblastní výbor podle potřeby komunikuje také s Krajskou radou 

dětí a mládeže a dalšími spolky a zájmovými skupinami s podobnou činností. 

Oblast prostřednictvím KČT Krušné hory Sokolov spolupracuje s MAS Sokolovsko. Tato spolupráce je 

oboustranně prospěšná.  

K propagaci činnosti oblasti a možností pro turistiku a cestovní ruch v našem kraji využíváme svůj vlastní web 

www.kctkv.cz, portál cestovního ruchu Karlovarského kraje www.zivykraj.cz  a spolupracujeme i s dalšími 

médii (např. ČRo Karlovy Vary, MF Dnes, Deník, TV západ  www.zapad.cz) 

 
3. Významné akce oblasti 
 
Mezi významné akce oblasti patří tradiční Novoroční čtyřlístek. Tato akce je tradičně spojená se sbírkou na 

podporu turistiky pro handicapované. Novoročních setkání spojených se sbírkou je v oblasti několik a 

v porovnání počet členů/vybraná částka naše oblast obsazuje pravidelně přední místa v pořadí oblastí. 

Z výtěžku sbírky byla realizována v roce bezbariérová turistická trasa ve Františkových Lázních. Společně s 

bezbariérovou trasou na NS Kladská a NS Smraďoch ve Slavkovském lese, NS SOOS nedaleko Františkových 

Lázní a bezbariérovým povalovým chodníkem na NS Božídarské rašeliniště tak může Karlovarský kraj pro 

handicapované nabídnout vícedenní turistické putování v zajímavých přírodních lokalitách. 

Další významnou akcí bylo Jarní setkání turistů Karlovarského kraje, která je oblíbenou akcí, hojně 

navštěvovanou turisty z naší i ze sousedních oblastí. 

 
 

 

 

http://www.kctkv.cz/
http://www.zivykraj.cz/
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4. Práce s dětmi a mládeží 
 
Oblast neorganizuje speciální akce pro tuto skupinu turistů ani pro veřejnost. Jednodenní akci Za toulavým 

kočárkem pořádá KČT, odbor Krušné hory Sokolov. 

 

 
5. Mezinárodní a zahraniční aktivity 
 
V roce 2019 pokračovaly práce na realizaci projektu „Hřebenová trasa Krušných hor – západ“. Na tomto 

projektu spolupracuje oblast s kolegy z Ústeckého kraje, kteří navazují na naše trasy v jejich části Krušných hor. 

V Karlovarském kraji je po úpravě původního záměru z r. 2014 řešeno celkem 8 etap v trase Hranice – Aš – 

Skalná – Luby – Kraslice – Přebuz – Nové Hamry – Horní Blatná – Boží Dar.  Celá trasa hřebenovky v délce 

téměř 300 km povede z Hranic u Aše až do Děčína. Celková délka i s propojovacími úseky na Saskou stranu 

Krušných hor bude cca 145 km. 

Zdroj: Zpráva o činnosti KČT, oblast Karlovarský kraj 

 

 

 

Oblast KČT Ústecký kraj 

 
1. Organizační struktura 
 
Předseda:                        PaedDr. Jan Eichler 

Místopředseda:           Miloslav Toman 

Sekretář:                         Mgr. Hana Lukášková 

Kontrolní komise:  František Martínek, Ivana Klusáčková, Josef Šimonka 

Sídlo:    Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem 

 

Oblast KČT Ústeckého kraje měla členskou základnu v roce 2019, 2 616 členů v 30 odborech.  Oblast stále 

hledá nové formy zapojování dalších členů. 

 

 
 

Oblastní výbor zleva sedící: Mgr. H. Landová, V. Hieke, R. Streiftauová, V. Magasaniková 

zleva stojící: Bc. R. Vech, F. Martínek, Ing. B. Klikar, Mgr. H. Lukášková, M. Toman, M. Šiklová, V. Nič,  
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2. Zpráva o činnosti 
                          
Oblastní výbor KČT Ústecký kraj se schází pravidelně jedenkrát měsíčně. Na svých zasedáních řeší provoz 

klubu, registrace odborů, databáze členů KČT oblasti, akce oblastního i regionálního významu, turistické akce 

pořádané odbory, komunikaci s ústředím, spolupráci s jednotlivými partnery v kraji, problematiku značení a 

turistickou infrastrukturou. OV KČT pravidelně řeší podněty z měst a obcí i od dalších subjektů, které 

spolupracují na turistickém programu. 

Oblastnímu výboru se daří zapojovat rodiny s dětmi. Současně oblast hledala nové formy k zapojení dalších 

členů. 

Ústecká oblast se zapojila do rozvoje šetrné turistiky a ochrany přírody v regionu. Oblast pokračuje v podpoře 

budování rozhleden a mapování historie turistiky. Oblast se dále podílí na vydávání turistické literatury. 

Oblast pracovala i na informovanosti turistů a dalších návštěvníků turistických tras o ochraně přírody. V této 

věci spolupracovala s obcemi i  se správou Národního parku České Švýcarsko. 

Region Ústeckého kraje má téměř 2 000 km turistických tras, cca 100 km lyžařských tras, cca 50 km tras pro 

turistiku na koních (především v České středohoří) a více než 1500 km cyklotras. 

Oblastní výbor pořádal setkání hospodářů a pravidelné proškolování značkařů. 

  

 

 

3. Významné akce oblasti 
 
 

Otevřené akce pro veřejnost byly vhodným nástrojem rozvoje KČT i cestovního ruchu v Ústeckém kraji. 

Mezi významné akce Ústecké oblasti patřily 

 

  Severní stopou pořádané KČT Dolní Poustevna 

  Pohádkový les pořádal KČT Krásná Lípa 

 Novoroční výstup na Lovoš pořádané KČT Lovosice 

  Novoroční výstup na Radobýl pořádané KČT Litoměřice 

  Jarní putování okolo Lovoše pořádané KČT Lovosice 

  Mostecké šlápoty pořádané KČT Most 

  Velikonoční výstup na Měďník pořádané KČT Klášterec nad Ohří 

  Výstup na Klíč  

  Skalní hrádky pořádané KČT Krásná Lípa 

 

Mezi další významné akce patřily v roce 2019 

 Brtnické ledopády pořádané KČT Loko Teplice 

 Vítání jara na Červeňáku pořádané KČT TJ Lokomotiva Louny 

 Porta Bohemica pořádané KČT Spartak Ústí nad Labem 

 Výstup na Kozí pořádané KČT Loko Ústí nad Labem 

 

4. Práce s dětmi a mládeží 
 
Oblast se snaží organizovat akce pro rodiny s dětmi, s pokusem o obnovení zájmu mladých lidí o organizovanou 

turistiku. Tyto aktivity se dařily zvláště v Šluknovském výběžku odborem KČT Šluknov, který pořádal velké 

množství akcí pro děti. Moto pořadatele těchto akcí bylo „přírodu milujeme, respektujeme a obdivujeme“.  

Mezi akce pro děti a pro rodiny s dětmi v roce 2019 zařadil tradiční Pohádkový les, Děti lesu les dětem a Severní 

stopou. 

Přes všechno úsilí, které oblast problematice úbytku mladých lidí v turistice věnuje, nedaří se zvýšit počty 

mládežníků a současně se nedaří získávat další vedoucí turistiky. 

Toto je stále úkol pro další roky. 

 
Zdroj: Zpráva o činnosti KČT Ústecký kraj 
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Oblast KČT Liberecký kraj 

 
1. Organizační struktura 
 
Předseda:                                        Jan Tom  

Sekretář:                                         Zdenka Prokůpková 

Metodik:                                         Anna Machová 

Členové výboru:                             Bořivoj Pohl, Zdenka Prokůpková, Regina Černá, Pavel Bulíř, Josef Průcha,  

                                                        Tomáš Baier 

Zástupce krajské komise značení  Jaromír Růžička 

Předsedkyně kontrolní komise      Lenka Růžičková 

Členové:                                         Hotovcová Jarmila, Mikolášková Jaroslava 

Sídlo:                 Jablonecká 562/21, 460 01 Liberec V - Kristiánov 

Webové stránky:                            http://www.kct-libereckykraj.cz 

 

Celkem měla oblast v roce 2019  1599 členů v 20 odborech. 

 

 
 
Oblastní výbor zleva stojí: Randus Petr, Tomáš Baier, Jan Tom, Bořivoj Pohl, Pavel Bulíř, Jaroslava 

Mikolášková, Regina Černá, Zdenka Prokůpková, Lenka Růžičková 

 

2. Zpráva o činnosti  
 
Oblastní výbor se sešel celkem šestkrát. Na svých jednáních řešil důležité úkoly, činnost oblasti KČT, přípravu 

krajského kalendáře a přípravu semináře. Seminář vedoucích cvičitelů proběhl v roce 2019 v Jilemnici. 

Pořadatelem byl oblastní výbor, kterému se podařilo zajistit zajímavou a naučnou přednášku Horské služby a 

Krkonošského národního parku. Školení nových vedoucích pěší turistiky se konalo v České Lípě. Školení se 

setkalo s pozitivnímu ohlasy. Během roku 2019 došlo také ke změnám v řadách dobrovolných funkcionářů. 

 

http://www.kct-libereckykraj.cz/


                                                                                        KLUB ČESKÝCH TURISTŮ                                                                                   

 19 

3. Významné akce oblasti 
 
Významnou akcí oblasti byly Chrastavské šlápoty v lednu 2019 a Výstup na Smrk v červnu 2019. Oblast musí 

pokračovat i roce 2020 v získávání dotací. 

 

4. Práce s dětmi a mládeží 
 
V roce 2019 pracovaly oddíly TOM v odborech v České Lípě, Turnově a Liberec. V roce 2019 připravil odbor 

v Semilech akci pro děti Račí stezkou a odbor Lomnice nad Popelkou Pohádkový pochod.  

5. Aktivity pro zdravotně postižené 
 
Aktivity pouze pro zdravotně postižené oblast neorganizovala, ale pořádaných  akcí se zúčastňují i vozíčkáři 

nebo mládež se zdravotním postižením. Jedná se především o dětské akce „Pochod pohádkovým lesem“ v 

Semilech, kde se pravidelně zúčastňuje skupinka těchto dětí. V našem kalendáři akcí propagujeme akce, která je 

přímo zaměřená pro lidi se zdravotním postižením, rodinné příslušníky a přátelé, kteří upřednostňují rodinnou 

péči před ústavem a jedná se o akci „Pochod s Bobinou na Kozákov. 

 

6. Mezinárodní činnost 
 
Oblast Liberecký kraj nemá přímo partnera, s kterým by spolupracovala na akcích. Přesto se akcí, které pořádají 

odbory v pohraničí, zúčastňují zahraniční turisté především z Polska a Německa a naopak naši členové se 

zúčastňují akcí pořádaných v Polsku a v Německu. Pořádají se i zájezdy do příhraničních měst a do atraktivních 

turistických oblastí Polska a Německa. 

 
Zdroj: KČT oblast Liberecký kraj – Zpráva o činnosti za rok 2019 

      

 
 

Zdroj KČT Semily: Pohádkový les 
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Oblast KČT Královéhradeckého kraje 

 
1. Organizační struktura 
 
Předseda:                                       Lubomír Hoška 

Místopředseda               Miroslav Vořechovský 

Sekretář:                                        Dana Jágrová 

Sídlo:                Nádražní 155, 503 03 Smiřice 

Členská základna                          1985 členů v r. 2019 v 31 odborech KČT 

 

 
Oblastní výbor zleva: Lubomír Hoška - předseda, Ladislav Novák - pěší značení, Dana Jágrová - sekretářka, 

Jaroslav Kachlík - zpravodaj, JUDr. Petr Šolc - cykloznačení, Jaroslav Veselý - člen, Jiří Krejcar - hospodář, 

Josefa Ježková - klasifikace, Miroslav Vořechovský - místopředseda a metodik, Jaroslav Jágr - přesunové 

prostředky, Jaroslav Rohulán - člen 

 

2. Zpráva o činnosti  
 

Členská základna oblasti je stabilizovaná. Odbory s největším počtem členů jsou KČT Hradec Králové, KČT 

Jičín, KČT Náchod, OKČT Nové Město nad Metují,  OKČT Úpice a KČT Trutnov.  

V roce 2019 vycházel oblastní zpravodaj, který je distribuován elektronicky zdarma, a v roce 2019 vyšly čtyři 

čísla. V roce 2019 byla v oblasti vyhlášená akce na pomoc při výsadbě stromků v lese. Akce se vydařila a této 

akce se zúčastnily také tomíci z oddílu Plamínek. 

K 31. 12. 2019 byl rozsah sítě pěšího značení 3 258 km pásových cyklotras 792 km a z toho nově bylo 

vyznačených 52 km.  

Každý rok je prováděna plánovaná obnova 1/3 značených tras, v roce 2019 bylo obnoveno 1351 km PZT a 263 

km CZT. Obnovu značení zajišťuje 167 vyškolených značkařů, kteří odpracovali při obnově značení 4 152 

hodin, při výměně nosných orientačních prvků, při průzkumech nových tras a zprůchodnění tras 1978 hodin. 

V současné době je pro práci značkařů velkým problémem kůrovcová kalamita. 

Oblast odpracovala při 177 brigádách 12 238 hodin. Oblast uskutečnila 653 akcí s účastí 12 230 turistů a z toho 

70 akcí pro veřejnost s účastí 18 439 turistů. 

Hospodaření oblasti bylo vedeno s maximálním důrazem na šetření.  
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3. Významné akce oblasti  

 
V roce 2019 uspořádala následující akce 

Pochod Českým rájem – putování za Rumcajsem – KČT Jičín 

Šmajd naším okolím – KČT Bohuslavice.  

O Žižkův štít – KČT Hořice 

Sraz turistů na Dobrošově – KČT Náchod 

Barunka – KČT Česká Skalice 

Cestami Cyrila Boudy – KČT Nová Paka 

Oblast KHK uspořádala turistickou akci  pro seniory, které se zúčastnilo na 200 členů. Na se čerpala dotace 

z prostředků MŠMT.  

 

 

4. Práce s dětmi a mládeží 

Ve třech odborech pracuje aktivně 5 oddílů mládeže. S mládeží pracují celoročně při schůzkách, dále připravují 

jednodenní a vícedenní akce a prázdninové pobyty. V průběhu roku vyvíjejí odbory svoji vlastní klubovou 

činnost. Z akcí pro děti se těší největšímu zájmu turistická akce Putování za Rumcajsem, této akce se účastní 

několik tisíc dětí spolu s rodiči. Pokračovala spolupráce s oddíly TOM v duchu Memoranda 

Zdroj: Zpráva o činnosti Královehradecké oblasti 

 

 

Oblast KČT Pardubický kraj 

 
1. Organizační struktura 

Předseda a sekretář: Vlastimil Škvára 

Místopředsedové:              Doc. Ing. Josef Kotyk,CSc., Jiří Andrle, Ing. Zdeněk Šesták 

Členové výboru:   Dana Kejzlarová (ekonomická rada), Eva Fečková (značení), Mgr. David Šebesta 

(kvalifikace), Ing. Petr Jelínek (hospodář), Martin Hovad (flasifikace) JUDr. Lubomír Junek (ochrana přírody), 

Pavel Zahradník (propagace) 

Sídlo:   Klášterní 54, 530 02 Pardubice I. 

Pardubická oblast měla v roce 2019, 2 612 členů sdružených v 27 odborech. 

 
 

2. Zpráva o činnosti  
Pro oblast KČT Pardubické kraje byla důležitá příprava oblastní konference. Oblast se také zapojila do příprav 

oslav 130 let značení turistických tras.  

V Pardubickém kraji je pásovými značkami vyznačeno celkem 2175 km pěších tras, 413 km terénních cyklotras 

a 87 km lyžařských tras. Na turistických trasách jsou umístěny směrovníky se 3491 směrovkami a 102 vývěsních 

turistických map.  O opravy a údržbu tohoto turistického značení pečuje v pravidelných tříletých nebo pětiletých 

cyklech 119 kvalifikovaných značkařů. Značkaři opravili i mapové stojany a směrovníky na něž bylo vyvěšeno 

509 nových směrovek. 

KČT Pardubická oblast spolupracuje s CHKO Železné Hory a Jeseníky a s Lesy ČR. Při této spolupráci bylo 

odpracováno 1 515 hodin při 126 akcích.  

 

3. Významné akce oblasti  

V roce 2019 byla turistická činnost v uplynulém roce opět bohatá. Soustředila se především na klasické 

turistické vycházky a výlety, pořádané především pro členy našich odborů. Významnou krajskou akcí byla akce 

Zahájení jarní turistické sezóny, kterou připravili turisté z odboru KČT TJ Slovan Moravská Třebová. 

Zaregistrovalo se 1000 turistů. 
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Mezi další akce patřily jeden z největších veřejných pochodů, turistická akce Přes tři hrady, pořádaný odborem 

KČT Sopotnice, 51. ročník Lanškrounské kopy a Putování za Třebovským kohoutem. Celkem bylo uspořádáno 

1 232 akcí, kterých se zúčastnilo 23 792 turistů. Dále bylo pro veřejnost připraveno dalších 89 akcí s účastí 

33 493 turistů. 

 

 

4. Práce s dětmi a mládeží 

Značná část členů KČT, registrovaných v kategorii do 26 let pravidelně provozuje turistiku v rámci programů 

jednotlivých odborů. Ti nejmenší společně se svými rodiči. Turistické pochody pořádané jednotlivými odbory 

mají vždy připravenou trasu pro rodiče s dětmi.  

 

5. Aktivity pro zdravotně postižené 

Oblast KČT Pardubický kraj nepořádala speciální akce pro zdravotně postižené. V rámci turistických pochodů, 

např. Přes tři hrady nebo Lanškrounská kopa, byly připravené trasy s bezbariérovým přístupem. Pro zdravotně 

postižené, zejména turisty upoutané na invalidní vozík jsou v kraji vyznačené vozíčkářské trasy ve Svitavách 

v lese u Ropičky, v městských lesích v Chrudimi kolem rybníku Černý Nadýmač u Břehů na Přeloučsku. 

 
Zdroj: Zpráva o činnosti KČT Pardubický kraj 

 

 

 

Oblast KČT Vysočina 

 
1. Organizační struktura 

Předseda:   Ing. Jaroslav Šlechta 

Místopředsedkyně:                          Mgr. Marie Vincencová  

Hospodářka:                                    Ivana Velebová 

Další členové výboru:   Ing. Bc. Míla Bradová. Mgr Jitka Korbelová, Alena Kubátová, Martin Pesler,          

                                                         Bc. Ivana Svobodová, Ing. Ladislav Tomáš 

Sídlo:        Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava 

 

V KČT oblasti Vysočina pracovalo 1762 členů v 21 odborech KČT a z toho 4 oddíly mládeže. Z těchto 21 

odborů je 16 pobočnými spolky ústředí KČT. 

 

2. Zpráva o činnosti  

Oblast řídil devítičlenný výbor, který se sešel 11x za rok 2019. Revizní komise se scházela podle potřeby. 

Oblastní výbor se zaměřil především na součinnost akcí v oblasti a metodickou podporu.  

Odbory v oblasti Vysočina uspořádaly v roce 2019 74 akcí, které byly uveřejněné v Kalendáři akcí oblasti 

Vysočina, a zúčastnilo se jich celkem 20 421 turistů. Dále bylo uspořádáno dalších 1 114 klubových turistických 

akcí, kterých se zúčastnilo 17 439 turistů. Dále oblast uspořádala 58 brigád na pomoc přírodě s účastí 2 578 

brigádníků. 

 

Na území oblasti Vysočina je vyznačeno přes 3 203,3 km pěších a lyžařských tras a 2 450 km značených 

cyklotras, o které se stará přes 115 kvalifikovaných značkařů a 27 kvalifikovaných cykloznačkařů. Jejich práci 

stěžovala kůrovcová kalamita a bude trvat, než se podaří napravit způsobené škody. Současně členové KČT 

pomáhají zalesňovat holiny po kůrovcové kalamitě. 

V říjnu 2019 pořádal odbor KČT Bohemia Světlá nad Sázavou, seminář pro vedoucí a cvičitele turistiky. 

Součástí školení byla i exkurze do skláren Bohemia a světelského podzemí. 

Oblast Vysočina pořádala v roce 2019 velké množství výletů, vycházek i výprav pro různé věkové kategorie 

turistů, od těch nejmenších až po ty dříve narozené.  
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3. Významné akce oblasti 
Oblast Vysočina se zapojila do akcí Novoročního čtyřlístku a to odbory: KČT Telč Výstup na Javořici, KČT 
Třebíč Novoroční výstup na Klučovskou horu, KČT Tesla Jihlava Novoroční výstup na Šacberk – Rudný, 
KČT Žďár nad Sázavou Výstup na Peperk, KČT Havlíčkův Brod Novoroční sestup do údolí Doubravky a 
KČT Šlápoty Hněvkovice Novoroční čtyřlístek. Další významnou akcí bylo Zahájení jarní turistické sezony, 
kterou pořádal odbor Humpolec. Na účastníky čekal velmi pestrý program. Turistický program obsahoval 
řadu pěších tras a volných vstupů do kulturních památek. V červnu uspořádal OV KČT Vysočina společně 
s odborem KČT Čeřínek Jihlava a redakcí časopisu Turista „1. Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu 
Turista“.  Většina odborů na Vysočině pořádá pravidelné vycházky pro své seniory. 

 

4. Práce s dětmi a mládeží 

V oblasti Vysočina se pořádaly akce pro děti i celou veřejnost např. Pohádkový les. Jako každý rok jarní, letní a 

podzimní turistické tábory. Dále víkendové akce pro děti, soutěže, turistické závody, kulturní akce a mnoho 

dalších. 

TOM Kamarádi z Pacova uspořádali nepřeberné množství výprav, jarní, letní a podzimní tábory, brigády. Velmi 

aktivně se účastní turistických závodů a mají velmi pěkná čelní umístění v Českém poháru, na Mistrovství 

republiky i Evropy. Zorganizovali Pacovské prázdnění, Noční výsadek a mnoho dalších akcí. TOM Šlápoty 

Hněvkovice u Humpolce v loňském roce uspořádal Novoroční čtyřlístek, Pohádkový les, TP Krajem Šimona 

kouzelníka, Den dětí. Dne 31. 8. 2019 uspořádal nultý ročník nového projektu sekce RT PR KČT Mámo, táto 

pojď si hrát, aneb Hraní bez hranic. Zápolení rodin proběhlo v areálu Zlaté podkovy v Humpolci. Záštitu nad 

touto akcí převzali: náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Ing. Jana Fischerová, CSc a starosta města Humpolce 

Karel Kratochvíl.  

 

5. Aktivity pro zdravotně postižené 

Vozíčkáři se svými asistenty se pravidelně účastní turistické akce Kolem noční Jihlavy po historických 

pamětihodnostech pořádané KČT Jihlava. 

 
6. Mezinárodní činnost 

Akcí pořádaných KČT Havlíčkův Brod se pravidelně účastní turisté z Německa a Slovenska. 

Turisté z KČT Čeřínek Jihlava spolupracují s holandským městem Purmerend, partnerským městem Jihlavy. 

 

Zdroj:  Zpráva o činnosti oblasti KČT Vysočina za rok 2019 
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Jihomoravská oblast KČT, 

 
 

1. Organizační struktura 

Předsedkyně:                               Ing. Hana Slabáková 

Místopředseda, sekretář:                              Ing. Luděk Leder 

Místopředseda:                               Ing. Antonín Moravec 

Ekonom                                                          Marie Marmasínová  

Organizace:                                                    Pavel Pakosta 

Programová rada:                                           RNDr. Jana Pavlíková, Ing. Petr Vachút 

Klasifikace, oblastní zpravodaj a web:          Ing. Roman Volek 

Metodik:                                                        Bc. Jiří Michenka 

Značení:                                                         Ing. Milan Pernica a RNDr. Alois Zeman 

Cykloznačení:                                                Ing. Pavel Rabušic, ,  

Kontrolní komise:                                          Ing. Ivana Miklicová (předsedkyně), Ing. Tomáš Dvořák  

     Hana Válová (členové) 

Sídlo:   Křížkovského 29, 603 00 Brno 

Počet odborů:   38  
 

 
 Jihomoravskou oblast KČT tvořilo v roce 2019 38 odborů, ve kterých bylo organizováno 3305 členů. V 

oddílech Asociace TOM bylo evidováno 608 členů. Podle evidence výše členských příspěvků pak bylo v oblasti 

organizováno 88 juniorů, 743 dospělých, 559 členů s rodinnou známkou, 1155 seniorů a 52 hendikepovaných. 

Podle věku to bylo 544 dětí do 15 let, 345 juniorů kategorie 16-26 let, 1149 dospělých kategorie 27-59 a 1167 

seniorů nad 60 let.  

Základní členství si zvolilo 3 005 členů, 191 členů rozšířené členství a 9 TOP členství.  

 

 

2. Zpráva o činnosti  

Oblastní výbor se scházel přibližně jedenkrát za měsíc a řešil aktuální úkoly. Oblastní výbor se zaměřil na 

organizační, hospodářské a programové otázky.  

Tradiční podzimní seminář proběhl v listopadu 2019 v autokempu u rybníka Olšovec v Jedovnicích. Sobotní 

odpoledne bylo věnováno aktuálním otázkám KČT a večer pak výměně zkušeností. V neděli následovaly 

vycházky do okolí. 

Těžiště činnosti KČT je samozřejmě v odborech, a tak se oblast pokusila podrobněji zmapovat aktivitu odborů v 

roce 2019. Odbory uspořádaly pro své členy 1250 akcí s účastí 18 408 turistů. Pro veřejnost zorganizovaly 156 

akcí s účastí 16 870 turistů a členové odpracovali 3 165 brigádnických hodin na 62 brigádách. 

Svou činnost Klub českých turistů oblast Jihomoravského kraje také pilně prezentuje nejširší veřejnosti. Kromě 

pořádání turistických akcí a značení turistických tras se aktivně účastní veletrhů cestovního ruchu Regiontour a 

Sport Life. Je zásluhou pana Romana Volka, že pravidelně vycházel oblastní Zpravodaj, který přináší 

informace o dění v oblasti. Jako každoročně oblast vydala oblastní kalendář. Pan Jiří Michenka spravuje 

oblastní facebook a spolu a webmasterem Michalem Stanovským připravil od poloviny roku nový oblastní web 

https://www.kct-jmo.cz/. Oblast dále pokračovala ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno. Pro rozhlas 

připravovali pan Moravec s paní Varmužovou a paní Slabákovou tipy na výlety do pořadu Vysíláme vesele i 

vážně. Nově začala oblast spolupracovat s Českou televizí Brno a připravuje pozvánky do pořadu Dobré ráno 

z Brna. 

 

3. Významné akce oblasti 

Rok 2019 zahájila oblast tradičně již 48. ročníkem Novoročního výstupu na Babí lom. Akce se zúčastnilo cca 

750 turistů všech věkových skupin. Tato akce byla spojená s veřejnou sbírkou na podporu vozíčkářských tras, 

s podporou výstavby stezek pro vozíčkáře a podporou Turistiky pro všechny. Vybralo se rekordních 13877,- Kč. 

https://www.kct-jmo.cz/
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Velmi úspěšnou akcí byl i Novoroční čtyřlístek okolo Vřesovic.  Oblastní akcí tohoto cyklu byl i 63. ročník 

akce První jarní výšlap, jehož pořadatelem byla oblast KČT Jihomoravského kraje a KČT odbor Fénix Brno. 

Součástí akce byla i prohlídka Jarošova mlýna.  

Mezi další významné akce patřilo Putování za šamotovým plátkem, které se konalo 8. 6. 2019. Turistickou 

akci pořádala KČT Velké Opatovice. Součástí akce byla také akce pro děti Pohádkový les a další kulturní 

program. 

Další významnou akcí byl Pochod Slováckými vinohrady, datum akce 5. 10. 2019, který zavedl účastníky do 

Hodonína, Dolních Bojanovic a Nechor u Prušánek. Této akce se zúčastnilo jako každý rok velký počet turistů. 

4. Práce s dětmi a mládeží 

Důležitou součástí činnosti Jihomoravské oblasti jsou i turistické závody. V roce 2019 organizovala oblast 

závody krajského poháru a mistrovství Jihomoravského kraje. V roce 2019 se konaly turistické akce pro děti 

v rámci rodinné turistiky.  

 

5. Mezinárodní činnost 

V květnu 2019 se konala již tradiční akce Přátelství bez hranic. V roce 2019 se uskutečnil již 17. ročník této 

turistické akce a účastníky akce přivedla do Pulčína na Vsetínsku. Této akce se zúčastnili turisté z Polska, 

Slovenska a Česka. 

Ve stejném měsíci, tedy 11. 5. 2019, se uskutečnil také Jarní Eurovýšlap Znojmo – Retz. Této akce se 

zúčastnili turisté z Česka a Rakouska. 

V září 2019 se uskutečnil 50. ročník pochodu Jede Kudrna okolo Brna, na který se sjeli turisté z celého světa 

do Společenského centra v Brně – Bystrci. Pro velký počet zájemců vypravila oblast několik autobusů. 

Kolomazník Kudrna pozval v září do Brna už podvacáté turisty z celého světa. Samotný pochod Jede Kudrna 

okolo Brna, se konal už po padesáté, ale podvacáté se pořádal jako pochod zařazený na prestižní kalendář akcí 

IML – Mezinárodní pochodnické ligy. Pochodu se zúčastnili turisté z patnácti zemí zapojených do IML. Další 

účastníci přijeli z celého světa. 

 

Zdroj Zpráva o činnosti Jihomoravské oblasti KČT 

 

 
Zdroj KČT: Turistická akce Putování Moravským Slováckem 
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KČT Oblast Olomoucký kraj 

 

1. Organizační struktura 
 

Předseda:                                                    Rostislav Klemeš 

Místopředseda, zástupce pro značení:        Ing. Zdeněk Šišma 

Sekretář a hospodářka:                              Iveta Klemešová 

Ekonomika                                                    Ing. Ivan Dostál 

Metodik:                                                      Miroslav Dobisík, 

Klasifikace:                                                   Monika Bártová 

Rodinná turistika a práce s mládeží:             Magdalena Schwarzová 

Členové:                                                        Alena Krystková, Antonín Sosík       

 

Sídlo:              Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc 

 

 
Oblastní výbor zleva: Alena Krystková, Rosťa Klemeš, Magda Schwarzová, Iveta Klemešová, Mirek Dobisík, 

Jaroslav Venzara, Zdeněk Šišma a Ivan Dostál 

 

 

V roce 2019 měla oblast 1501 členů v 19 odborech a 5 oddílů sloučených pod dva odbory KČT.  

 

2. Zpráva o činnosti  
 
Výbor se scházel pravidelně dle plánu práce, sešel se na devíti zasedáních. Jednání se konala na oblastním 

sekretariátě KČT - oblast Olomoucký kraj v Olomouci. Oblastní výbor na svých zasedáních se pravidelně 

zabýval plněním usnesení oblastní konference zajištění celo oblastních akcí, rozdělením dotací odborům na 

činnost a otázkami, které v průběhu období vyplynuly pro činnost oblasti. Stěžejní práce Oblastního výboru se 

týkala zpracování návrhu organizačního řádu oblasti, příprava rozpočtu na rok 2019, příprava oblastního 

semináře a příprava oblastní konference. Dále oblast pracovala na prezentaci KČT vůči veřejnosti. Oblast 

projednala návrhy na ocenění. 

Členové odborů KČT v oblasti odpracovali 133 brigád s celkovým počtem 2 592 hodin. 

Celkový rozsah turistických značených tras v Olomouckém kraji činí 3 759,6 km, z toho 2 897,8 km pěší, 38 km 

lyžařské a 823,8 km pásové – cyklo. Dále cyklotrasy značené dopravním značením jsou dlouhé 1765 km. 
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Provedená obnova TZT činila celkem 1201,0 km z toho nad plán bylo 14,1 km. Dále bylo instalováno celkem 

695 tabulek a směrovek. 

 

 
3. Významné akce oblasti 

 
V roce 2019 uspořádaly odbory KČT celkově 859 vnitřních akcí (vycházky, výlety, jednodenní a vícedenní akce 

s dopravou, akce pro ZTP, cyklo výpravy, akce VHT, lyžařské výpravy a akce pro děti a mládež). Dále odbory 

uspořádaly celkově 66 veřejných turistických akcí jako DP, TP, NV apod. Nejvýznamnější akcí oblasti byla akce 

Poslední puchýř, kterou pořádal odbor KDH Olomouc s pomocí dalších třech odborů oblasti. Olomouckého 

kraje, která proběhla v termínu 15. – 17. listopadu 2019. Nad touto akcí převzal záštitu hejtman Olomouckého 

kraje pan Ladislav Okleštěk a náměstkyně primátora statutárního města Olomouc paní Mgr. Markéta Záleská. 

Třídenní akce se zúčastnilo celkem 2 638 turistů z Česka, Slovenska, Polska a Německa. Součástí turistické akce 

byl i country večer, zájezd do Čech pod Kosířem, beseda o historii města a závěrečný kulturní večer 

s předáváním štafety dalšímu pořadateli Posledního puchýře v roce 2020. 

1. ledna  uspořádaly 4 odbory akce Novoročního čtyřlístku, se sbírkou na vozíčkářské trasy, na kterých se 

vybralo celkem 12 276 Kč. 

16. března 5. ročník Zahájení turistické sezony KČT pořádal KČT Šumperk ve spolupráci s obcí Rapotín. 

13. – 15. září se konal 16. ročník Oblastního srazu zdravotně postižených 

19. září  pořádala KČT odbor VHT Spartak Přerov vernisáž výstavy k 50 letům vysokohorské turistiky v Přerově 

        

 

 
4. Práce s dětmi a mládeží 

 
 

Oblast uskutečnila v roce 2019 34 akcí rodinné turistiky a tři akce v projektu Za toulavým kočárkem. 

 

5. Aktivity pro zdravotně postižené 

Činnost zdravotně postižených turistů byla uskutečňována především v odborech KČT Zábřeh a Klub Dobrý 

hospodář Olomouc. Oba odbory kromě vlastních turistických akcí pro tělesné postižené turisty se zapojily jak do 

příprav krajských srazů zdravotně postižených turistů, tak i do celostátních akcí. Odbor ZTP Zábřeh uspořádal ve 

dnech 13. – 15. září, 16. ročník oblastního srazu zdravotně postižených turistů v Janoušově. 

 

. 

 
Zdroj: Zpráva o činnosti KČT Olomoucké oblasti 
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KČT Oblast Moravskoslezská 
 

1. Organizační struktura 
 
Předseda:                 Ing. Petr Holuša 

Místopředseda organizace, propagace: Jan Klega 

Místopředseda, předseda metodické rady: Ing. Břetislav Boháč 

Člen výboru, předseda Programové rady:     Zbyněk Husák 

Členka výboru, Kalendář:                             Bc. Renata Kotalová   

Člen výboru – informatika:                           Ondřej Burel 

Člen výboru právník, metodik:                     Mgr. Jan Říčný 

Krajská rada A-TOM:                                  Ing. Vladimír Peter 

Předseda KKZ:                                             Miroslav Karas 

 

Sekretář, hospodář:   Jan Sýkora 

Ekonom, účetní:    Ilona Jaglová 

 

Sídlo:               Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava Hrabůvka 

 

Kontrolní komise:           Vratislav Jagla předseda Komise, Zdeněk Drozdek, Vlastimil Kusák 

 
 

 

KČT oblast Moravskoslezská sdružovala k  31. 12. 2019  4826 členů v 53 odborech. 

 

2. Zpráva o činnosti 
 
Činnost sekretariátu zajišťoval pan Sýkora a účetnictví paní Ilona Jaglová. Sekretariát byl otevřen každý týden 

vždy v úterý a ve čtvrtek od 11 do 16 hodin. Sekretariát zajišťuje všechny potřebné činnosti pro práci oblastního 

výboru a slouží předsedům odborů k vybavení materiály pro výběr členských příspěvků, vedení evidence členů v 

oblasti, vedení evidence vedoucích a cvičitelů, proplácení dotací na dopravu včetně prodeje propagačních 

materiálů. Slouží rovněž jako informační středisko pro veřejnost k podávání informací o KČT a jeho aktivitách. 

V roce 2019 se oblast zaměřila na nový design webu oblasti  http://www.kct-msk.com. 

KKZ MS spravovala v roce 2019 3 263,5 km značených tras. Na těchto trasách je vyvěšeno 5050 ks směrovek a 

tabulek, instalováno 321 směrovníků a 128 nástěnných map ve stojanech nebo rámech. V kraji došlo ke 

značnému poškození tras vlivem kůrovcové kalamity. Na této práci se podílelo 155 aktivních značkařů. Ve 

spolupráci s cyklosekcí byla zajištěná i údržba 2 337 km cyklotras. 

 

 

 

3. Významné akce oblasti 

 
Mezi hlavní akce oblasti v roce 2019 patřily tyto akce: 

Akce zařazené do cyklu Novoroční čtyřlístek, kterých se zúčastnilo 13 odborů KČT, sekce lyžařské turistiky a 

Krajské rady mládeže a celkem bylo vybráno 56 273,- Kč. 

Mezi nejvýznamnější akce roku 2019 patřil 50. zimní sraz turistů na Skurečené a XII. Krajský sraz turistů, který 

se konal 23. 2. 2019. 

Mezi další významné akce patřily 

27. 4.                   20. ročník Otevírání Ondřejnických studánek 

7. 9..                    50. Ročník Mánesovou stezkou 

28. 9.                   19. ročník Oslavy beskydských turistických Jubileí – 120 let turistiky na Slavíči  

21. - 22. 9.           70. Ročník sraz oddílů TOM, zabývajících se tábořením, v Oderských vrších 

 

4. Práce s dětmi a mládeží 
 
Moravskoslezská oblast spolupracuje na programu pro děti a mládež s oddíly TOM a s Radou dětí a mládeže 

Moravskoslezského kraje. 

http://www.kct-msk.com/
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V Moravskoslezském kraji pracuje největší skupina tomíků co do počtu oddílů i členů. Tvoří asi 20% 

z celkového počtu i oddílů i členů Asociace TOM. 

Oddíly TOM se kromě účasti na turistickém programu jako jsou Turistické závody, turistické akce, Uzlařská 

regata apod., účastní se také akcí na ochranu přírody. V roce 2019 pomáhaly oddíly Asociace TOM při úklidu 

haldy Ema, úklid tábořišť, úklid značených cest. 

 
5. Aktivity pro zdravotně postižené 
 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat vynikající práci sekce ZdP. Moravskoslezská oblast má 4 odbory ZDP.  

Členská základna činila v roce 2019 169 členů.  V roce 2019 se zaměřila oblast především na jednodenní akce.  

KČT ZdP Odry velmi úzce spolupracuje se Spolkem zdravotně postižených Odry.  

 
 

 

 

6. Mezinárodní činnost 

 
Oblast Moravskoslezského kraje systematicky spolupracovala  s Klubem slovenských turistů, Regionální radou  

KST Čadca a PTTK, polskou turistickou organizací v Bielsku – Biala. Tomíci v Moravskoslezském kraji 

spolupracovali s turisty ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Chorvatska. 

 
Zdroj: Zpráva o činnosti KČT Oblast Moravskoslezská 

 

 

 

KČT oblast Valašsko-Chřiby 

 
1. Organizační struktura 
 
Předseda oblastního výboru:                                         RNDr. Jiří Homolka 

Místopředseda, Mládež a oblastní správce databáze:             Karel Janošek   

Sekretář:                                                                                  Miroslav Seitl 

Hospodářka:                                                                           Alena Bártková 

Značení:                                                                                  Drahomír Makyča 

Cykloznačení:                                  Božena Sukovitá 

Ochrana přírody:                             JUDr. Libuše Tkadlecová 

Webové stránky:                             Miriam Kallerová 

Propagace:                                       Ing. Miloslav Vítek 

 

Sídlo:    Palackého 96, 763 61 Napajedla 

Web:    www.kct-valassko-chriby.com. 

Kontrolní Komise: Bc. Monika Machová – předsedkyně, Ing. Eva Wittingerová člen, Ing. Jiří Růžička člen. 

 

 

 Ve 30 odborech bylo registrováno 2 566 členů. Z tohoto počtu bylo současně členy Asociace TOM 857 členů v 

15 odborech. Další početnou skupinou jsou senioři v počtu 1034 členů. V roce 2019 se zvýšil počet členů o 65 

turistů a oblast má z celkového počtu členů 38 % členů v produktivním věku. Toto je velmi pozitivní informace. 

 

2. Zpráva o činnosti  
 
V období od konference v roce 2019 pracoval oblastní výbor podle schváleného plánu práce. Úkoly uložené 

oblastní konferencí v roce 2019 byly ze strany odborů postupně plněny. 
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V termínu 22. – 23. 11. 2019 se konal seminář zástupců odborů. Jedná se o pravidelné pracovní setkání zástupců 

odborů s vedením oblasti. Na tomto setkání řešíme aktuální informace z dění KČT a plánujeme činnost na léta 

příští.  

Oblast KČT Valašsko Chřiby provozovala vlastní webové stránky www.kct-valassko-chriby.com. 

Krajská komise značení Zlínského kraje je soustředěná do pěti obvodů a má 76 aktivních značkařů. Byla 

provedená obnova 886 km značení, údržba 30 stojanů TVM a 39 směrovníků.  Dále komise pořádá školení pro 

značkaře. Komise značení rovněž udržuje dobrou spolupráci s krajským ředitelstvím Lesů ČR a CHKO Beskydy 

a CHKO Bílé Karpaty. Dle smlouvy s krajským úřadem ve Zlíně zajišťuje údržbu 300 km Evropské kulturní 

stezky sv. Cyrila a Metoděje. 

Krajská komise cykloznačení Zlínského kraje zajišťuje kontrolu a údržbu 1400 km cyklotras a tuto činnost 

vykonává 20 cykloznačkařů. Značkaři rovněž udržují velmi dobré vztahy s CHKO Beskydy a CHKO Bílé 

Karpaty  

V oblasti pracuje také velmi dobře sekce ochrany přírody. Sekce vyzvala v roce 2019 k účasti na celostátní akci 

„Ukliďme svět. ukliďme Česko“.  

3. Významné akce oblasti 

 
Oblast uspořádala v roce 2019 tyto významné akce: 

V květnu 2019 se konal 17. ročník Přátelství bez hranic. Jednalo se o mezinárodní turistickou akci (hvězdicový 

pochod), který se konal v areálu Western salonu na Půlčinách. V dubnu 2019 se konalo krajské mistrovství 

v turistickém závodě v Březolupech. Tohoto postupového závodu se zúčastnilo 74 závodníků na výborně 

připravené trati.  

V termínu 14. – 21. 7. 2019 se uskutečnil 29. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Pořadatelem bylo město 

Vsetín ve spolupráci s odbory KČT. 

Z pověření Rady závodů KČT a A-TOM uspořádal KČT Vsetín Mezinárodní mistrovství v turistickém závodě. 

Záštitu nad akcí převzal hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek a starosta města Vsetína pan Jiří Růžička. 

 
 

Odbory oblasti Zlínského kraje uspořádaly celkem 509 akcí odborů a 405 akcí pro veřejnost. Celková účast 

turistů byla 15 544 turistů.  Členové odborů Zlínské oblasti odpracovali na 198 brigádách 4 631 hodin. 

 

4. Práce s dětmi a mládeží 
 
Práce s dětmi a mládeží se v odborech velmi kvalitně realizuje prostřednictvím TOM, které jsou současně členy 

Asociace TOM ČR. Vedoucí jsou většinou členy výborů odborů a zajišťují veřejné akce pro rodiče s dětmi. 

Oblast pořádá Turistické závody. V dubnu 2019 proběhlo Krajské mistrovství v Březolupech, a v říjnu 2019 se 

ve Vsetíně konalo Mezinárodní mistrovství v Turistickém závodě. 

 

5. Aktivity pro zdravotně postižené 
 
Oblast KČT Valašsko Chřiby nemá samostatný odbor turistů ZdP.  

V roce 2019 se oblast opět podílela na veřejné sbírce Novoročního čtyřlístku pro vyznačování turistických tras 

pro vozíčkáře. 

 
6. Mezinárodní činnost 
Významnou akcí byl 17. ročník Přátelství bez hranic, který se konal v areálu Western salonu na Půlčinách. Akce 

se zúčastnily turisté z Čech, Moravy a Slovenska. Tento mezinárodní hvězdicový pochod si získal stálé příznivce 

nejen v našich regionech, ale také na jižní Moravě. Registrovalo se 479 účastníků, z toho 121 ze Slovenska. 

 

 

Statistika turistických akcí KČT v roce 2019 

 
V následující tabulce jsou přehledně uvedené počty účastníků na akcích uvedených v Kalendářích turistických 

akcí na rok 2017, jak celostátním tak oblastních. Z uvedených čísel vyplývá, že turistických akcí se zúčastnilo 

téměř 400 tisíc turistů, tedy těch, kteří se k pochodu registrovali. Musíme brát v úvahu, že v tabulce nejsou 

uvedeni Ti, kteří turistické akce absolvují, ale neregistrují se. 

Uvedená čísla ukazují jak velký význam má turistika pro společnost a jak se jí daří udržovat zájemce o turistiku 

v dobré fyzické i duševní kondici. 
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Oblast 
Počet 
členů 

akce 
odborů 

počet 
účastníků 

akce pro 
veřejnost 

počet 
účastníků 

počet 
brigád 

počet 
hodin 

KČT oblast Praha 3 076 1919 23 508 248 75 512 61     1418 

KČT oblast Středočeská 2 446 706 15 111 252 19 906 28 921 

KČT Oblast Jižní Čechy 1 533 1069 18 162 376 13 429 134 909 

KČT oblast Plzeňského kraje 1 602 704 9 135 179 18 498 48 2 187 

KČT Karlovarský kraj 758 203 4 716 168 10 208 9 249 

KČT oblast Ústecký kraj 2 632 1051 30 835 547 32 202 367 3917 

KČT Libereckého kraje 1 612 368 8 365 65 11 840 107 1264 

KČT oblast 
Královehradeckého kraje 

1 985 567 8 345 217 18 688 183 12574 

KČT Pardubický kraj 2 618 1232 23 792 89 33 493 126 1515 

KČT Vysočina o.s. 1 766 1052 17 291 74 14 047 35 2620 

KČT Jihomoravská oblast 3 205 1250 18 408 156 16 870 62 3165 

KČT oblast Olomouckého 
kraje 

1 501 859 15 772 66 27 170 133 2 590 

KČT oblast 
Moravskoslezská 

4 826 2050 41 138 239 46 285 269 13 852 

KČT oblast Valašsko Chřiby 2 566 509 10 997 405 15 544 198 4631 

CELKEM 32 126 13 539 245 575 3 081 350 792 1 760 51 812 

Turistikou k aktivnímu stáří  
 
V roce 2019 nebyl projekt Turistikou k aktivnímu stáří podpořený dotací MPSV, ale přesto se podařilo udržet 

tento projekt pod názvem aktivní senioři, v činnosti. Takže již osmým rokem pracuje KČT na aktivním 

vyhledávání seniorů a jejich zapojování do turistického programu a rozšiřuje tak  možnosti společných 

turistických aktivit a jiných způsobů využívání volného času pro seniory.  

V rámci projektu se snaží Klub českých turistů postihnout problematiku zapojování seniorů do veřejného života 

a umožnit jim zachování přirozených sociálních vazeb. Podle všech demografických předpovědí se počet seniorů 

v příštích letech zvýší. Stát bude mít zájem udržet seniory v pracovním procesu a vytváření HDP, současně bude 

stoupat zájem o akce a aktivity pro seniory. Již dnes vzniká velké množství firem, které se zaměřují na nabídku 

služeb právě zaměřených na seniorskou populaci. 

Netýká se to jenom nabídky různých relaxačních a ozdravných pobytů, ale vzniká speciální nabídka různých 

služeb pro seniory a nabídka zboží všeho druhu. 

Tomuto trendu se snaží KČT jít naproti svým projektem. 

Pro lepší koordinaci bylo domluveno pravidelné setkávání se zástupci KČT, seniory a koordinátory programu.  

Tak jak bylo uvedeno v projektu, projekt se rozeběhl celkem v osmi krajích, ve kterých působí zástupci KČT. 

Tito zástupci dostali doklad o oficiálním zastoupení KČT a začali monitorovat situaci ve svých krajích. Každý 

z nich to pojal podle místních podmínek a podle možností v příslušném regionu. 

  

To, co si můžeme odnést z prvních kontaktů ze seniorských zařízení je to, že první impuls musí přijít zvenku. 

Senioři se obávají setkat se někdy s cizími lidmi nebo si moc nedůvěřují a je jenom na nás, jak ohleduplně k této 

problematice přistoupíme.  
 

Můžeme nabídnout infrastrukturu (značení tras, informační materiály, zkušené vedoucí turisty apod.), dlouholeté 

zkušenosti z pořádání turistických akcí a v neposlední řadě zajímavá setkání na turistických trasách. 

Účastníci turistických akcí se dostanou ze sociální izolace, mohou navázat nové kontakty, najít si nové přátele, 

tím se jim také zvedne sebevědomí a už se nemusejí stát lehkou kořistí ze strany všech nepoctivých prodejců 

čehokoliv. I toto může být výstupem tohoto projektu - sebevědomý a čilý senior. Ale na tyto závěry si musíme 

ještě počkat. 

První kontakty ze seniorských zařízení říkají, že se Klub českých turistů vydal správnou cestou. 

Pro zapojené seniory – koordinátory je nezanedbatelný finanční příspěvek jako odměna za odvedenou práci 

pro jiné seniory. 

V roce 2019 se pokračovalo na metodice práce, která by pomohla i ostatním pořadatelům, cvičitelům a vedoucím 

turistiky při jejich činnosti a současně přivedla k turistice i další seniory. 
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Turistka zdravotně postižených 

 
Turistika zdravotně postižených (ZdP) má v KČT dlouhodobou tradici a v rámci organizační struktury KČT 

pracuje i sekce pro zdravotně postižené. V roce 2019 se povedlo za podpory ministerstva školství zprostředkovat 

finanční pomoc pro činnost uvedené sekce. 

Pro zdravotně handicapované turisty je důležitý nejen pohyb ale i navázaná přátelství, která udržují všechny 

v dobré fyzické a duševní kondici. Je důležité v této činnosti dále pokračovat i v dalších letech. 

Sekce ZdP zajišťovala i proškolování vedoucích vycházek, Tato činnost zajišťuje bezpečný pohyb turistů po 

vyznačených stezkách i vytipovávání vhodných tras. 

 

 

Vozíčkářské trasy Klubu českých turistů 

 
Klub českých turistů již šestým rokem buduje v rámci vlastního programu „Turistika pro všechny“ značení 

turistických stezek, vhodných pro vozíčkáře. V roce 2009 byla vyznačena první trasa v Brně – Mariánském 

údolí, v roce 2010 trasa v Jižních Čechách u Lutové na Jindřichohradecku, v roce 2011 byly otevřeny dvě trasy – 

v Plzni okolo Boleveckých rybníků a v Hradci Králové v městských lesích. V roce 2012 byla v červnu otevřena 

první vozíčkářská trasa KČT v Praze – ve Stodůlkách kolem Centrálního parku a v září trasa ve Vizovicích na 

Zlínsku, v roce 2013 byly vybudované trasy v Hrabyni na Opavsku a v Kladrubech u Vlašimi, obě navázané na 

tamní rehabilitační ústavy. V roce 2014 byly otevřeny trasy ve Svitavách a v Praze - Kunraticích. Na trasách jsou 

osazeny směrovky s logem vozíčkáře a vývěsné mapy s popisem trasy. V roce 2015 byla otevřená další 

vozíčkářská trasa v lokalitě Podhůra u Chrudimi a vybudován bezbariérový vstup do nové Bezručovy turistické 

chaty na Lysé hoře v Beskydech. V roce 2016 byla otevřená vozíčkářská trasa K Černému Nadýmači u obce 

Břehy na Přeloučsku. 

Na trasách jsou odstraněny bodové závady v průjezdnosti. Trasy jsou zařazeny do některého ze tří stupňů 

obtížnosti, označených barevně (jako např. je značena obtížnost sjezdovek). Nejsnazší trasa je modrá, je vedena 

bez spádu, místy max. do 8 % po zpevněných cestách s překážkami do 2 cm a je určena pro všechny typy 

vozíků. Červené trasy jsou náročnější a mohou být ve spádu do 6 % (místy do 12 %), po zpevněném povrchu 

s překážkami do 5 cm. Jsou určeny pro mechanické vozíky s doprovodem, handbiky a elektrické vozíky. 

Nejobtížnější jsou trasy černé, které mohou být ve spádu 12 % (místy až 20 %) i po přírodním povrchu 

s překážkami do 7 cm a jsou určeny pro vozíčkáře s doprovodem a elektrické vozíky. 

 
V roce 2017 byla otevřená další vozíčkářská trasa u sanatoria Klimkovice. Trasa vede lesním parkem, který byl 

vybaven turistickým mobiliářem s herními a vzdělávacími prvky. Po cestě je možné odbočit k restauraci nebo 

dále pokračovat po hlavním okruhu, který vede podél lesa a okolo rybníčka. 

Trasa je vhodná pro zdatné vozíčkáře s doprovodem. Dále byly provedeny bezbariérové úpravy chaty Na 

Číháku. V roce 2018 byla otevřená vozíčkářská stezka okolo Vrbenských rybníků u Českých Budějovic a další 

okolo Františkových Lázní. V roce 2019 byly vybudovány trasy Krásnolipskem a Bělský les u Ostravy. Trasy 

budou otevřené v roce 2020 společně s další trasou v Humpolci. 

 

 



                                                                                        KLUB ČESKÝCH TURISTŮ                                                                                   

 33 

 
 

Fotografie z otevření stezky pro vozíčkáře zdroj KČT 

 

 

 

Informační centrum KČT Praha 
  
Do července 2019 provozovala oblast KČT Praha Infocentrum na Praze 2, Fügnerovo náměstí 3, v rámci 

provozu svého oblastního sekretariátu. Z ekonomických důvodů byl sekretariát v srpnu 2019 přestěhován na 

Výstaviště v Holešovicích a je v provozu dvě odpoledne každý týden a ztratil tak možnost plnohodnotně plnit 

funkci Infocentra KČT. 

Na dotazy odpovídá telefonicky i e-mailem ústřední sekretariát KČT v Praze 1, Revoluční 1056/8a a prodej 

turistického materiálu zajišťuje TURISTASHOP v Praze 2, Bělehradská 63. 

 

 

 

 

 

Muzeum turistiky v Bechyni 
 
Již osmým rokem fungovalo muzeum turistiky v Bechyni. Nové infocentrum poskytuje zájemcům potřebný 

informační servis.  

Otevírací doba:  1.5.- 15.6.; 6.9.- 28.10.   – So, Ne, Svátek      9-12.30, 13-17 

                           17.6. – 31.8.                       Út – Ne                 9-12.30, 13-17 

Díky dotačnímu programu přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko byla v roce 2013 opravena část budovy vedle 

Muzea turistiky na řídící a informační centrum mezinárodní, které bylo v roce 2014 vybavené nábytkem a 

potřebnou technikou pro svoji činnost v rámci projektu „Stezka podél Lužnice“. 

 
Zdroj: KČT- Muzeum turistiky 
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Publikační činnost 
 
Klub českých turistů vydává tyto publikace: 

 

Časopis TURISTA   

Tato publikace vychází 10 x do roka a pravidelně informuje o činnosti KČT, o činnosti Asociace TOM. Dále ve 

spolupráci s dopisovateli připravuje pozvánky na zajímavá místa České republiky. Součástí časopisů Turista jsou 

i pravidelné zprávy o činnosti KČT a další zajímavosti a pozvánky zaměřené na turistiku.  
 

Kalendář turistických akcí 

Klub českých turistů pořádá 2 700 turistických pochodů pro veřejnost a více než 15 000 vlastních akcí. Pro lepší 

přehlednost a snadnou orientaci v nabídce vydává KČT Kalendář turistických akcí. Další Kalendáře turistických 

akcí vydaly jednotlivé oblasti. V těchto Kalendářích jsou uvedené turistické akce, které se nevešly do hlavního 

Kalendáře a které zpestřují nabídku pro aktivní zájemce o pravidelnou turistiku. Zájemci z celé České republiky 

si mohou vybrat turistickou trasu nejen podle místa konání, ale také podle stupně obtížnosti a zaměření. 

Z této nabídky si vybere opravdu každý. Turistické pochody jsou označeny podle zaměření a u každého je 

uvedený i počet kilometrů. Tato informace je důležitá k výběru podle momentálního zdravotního stavu a fyzické 

kondice. Speciálně jsou označeny akce určené pro, rodiče s kočárky  akce v projektu Rodinná turistika a další. 

 

Katalog slev EUROBEDS 

Přehled turistických chat v majetku KČT a ostatních ubytovacích zařízení, které poskytují členům KČT různé 

slevy. Turistické chaty nabízejí účastníkům turistických akcí pořádaných KČT i individuálním turistům levnější 

turistické ubytování. Kromě ubytování nabízí katalog slev také slevy na vstupném do různých historických 

objektů a muzeí a dále slevy na různé turistické služby. 

 

Obrazový atlas 

Obrazový atlas vydal KČT v roce 2019 s tématem - Obrazový atlas regionů a rozhleden se silniční mapou ČR se 

zaměřením na lidovou kulturu. Obrazový atlas je velmi úspěšnou publikací KČT. Atraktivní a přehlednou 

formou představuje zajímavá místa ČR a současně nabízí možnost návštěvy dalších míst, která jsou opomíjená a 

která se v turistických bedekrech objevují málo. 
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Chaty KČT 

 
Klub českých turistů provozuje síť turistických chat. Klubu českých turistů se daří držet v provozu turistické 

chaty, které nabízejí příjemné a dostupné ubytování pro turisty i další zájemce o turistiku a cykloturistiku 

 

 
 

Turistická chata Prášily - zdroj KČT 

 

Seznam turistických chat ve správě ústředí KČT 

TCH Brádlerovy boudy 

TCH Čihák 

Jiráskova TCH Dobrošov 

CHT Jinolice 

TCH Pláně pod Ještědem 

TCH Ostrý 

TCH Raisova chata na Zvičině 

TCH Pod Studničnou 

TCH Prachov 

TCH Prášily 

TCH Vosecká bouda 

TCH Výrovka 

TCH Kusalíno 

Bezručova TCH na Lysé Hoře. 

 
Informace o turistických chatách lze najít na webových stránkách KČR www.kct.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kct.cz/
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Výkaz zisků a ztrát KČT za rok 2019 (v tis. Kč) 

 

Výnosy 29 785 Náklady 31 795 
Přijaté příspěvky 3 377 Spotřebované nákupy a služby 17 858 

Provozní dotace 15 147 Osobní náklady 5 697 

Z toho dotace Ministerstva 13 192 Daně a poplatky 266 

            Dotace Kraje a města 1 600 Daň z příjmu 419 

            Nadace 355   

Tržby za vlastní výkony 10 330 Poskytnuté příspěvky 3 274 

Tržby z prodeje majetku 0 Odpisy 2 997 

Ostatní výnosy 931 Ostatní náklady 1 284 

 

 

 
PŘEHLED DOTACÍ KČT V ROCE 2019 

 

Poskytovatel dotace 
Přidělená 
dotace 

čerpání 
dotace 

 

   

Ministerstvo pro místní rozvoj 8 000 000,00 8 000 000,00 Údržba značených turistických tras 

MŠMT   5 085 000,00 5 085 000,00 Činnost sportovních organizací 

Ministerstvo kultury 90 000,00 90 000,00 
Podpora oslav 30 let demokracie o 
svobody  

Ministerstvo obrany 17 000,00 17 000,00 Turistické závody 

Kraje 1 600 000,00 1 600 000,00 Údržba značených turistických tras 

Nadace Prazdroj, Radegast 
                             

355 000,00 
                             

355 000,00  Pořízení materiálu 

CELKEM 15 147 000,00 15 147 000,00   

 

 

 

 
Klub českých turistů by chtěl poděkovat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za podporu činnosti, 

Ministerstvu pro místní rozvoj za podporu značení a údržby značených tras. Ministerstvu zahraničí za podporu 

zahraničních projektů. Ministerstvu obrany za podporu turistických závodů v rámci zvyšování branných 

dovedností. 

Dále by chtěl KČT poděkovat i ostatním partnerům, jako jsou Lesy České republiky, Oborová zdravotní 

pojišťovna, krajské úřady a další, kteří přispěli finančními prostředky nebo jinou formou spolupráce ke zlepšení 

činnosti Klubu českých turistů. 

 

Děkujeme a těšíme se na setkání na značených cestách se všemi příznivci turistiky. 
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