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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 2020 sdružoval KČT celkem 31.571 členů v 404 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 2020 tvořilo  19 členů.  Z tohoto počtu je 5 členů vedení KČT a 14 předsedů a zástupců  

oblastí KČT. 

 

Vedení KČT  

Mgr. Vratislav Chvátal předseda KČT, Praha 

Ing. Ivan Press,  místopředseda, Praha 

Zdeněk Cabalka  místopředseda, Brno 

Ing. Rostislav Kašovský Ostrava 

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 Peltan, 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  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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Volí výbor odboru, ev. kontrolora 

 

 V
ě
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Struktura KČT v roce 2020 
stav volených orgánů před konferenci KČT 10. - 28. 4. per rollam 

 

Konference KČT 
Nejvyšší orgán KČT 

Na 500 členů oblasti 1 delegát 

73 delegátů v roce 2020 

Koná se každoročně 

Co 4 roky volí Vedení, ÚV a ÚKK 

(volební období 04/2018 – 04/2022) 

Ústřední výbor KČT 
19 členů: 

 5 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 

2 členové 
o Ing. Rostislav Kašovský 
o PaedDr. Jan Eichler 

V roce 2020 se sešlo 10x 

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. 

2020) 

Základní články KČT (404 

odborů) 

Registrují členy KČT (31.571 

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 (do 5/20) 

 Pavlína Ježková (od 5/20) 

 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 

2020 
 
1) Rada značení (RZ) - předseda Ing. Pavel Přílepek  

Činnost Rady značení byla v roce 2020 významně ovlivněna epidemií koronaviru a z toho vyplývajícími 

opatřeními. Nebylo tak možno uskutečnit plánovaná školení značkařů, semináře ústředních instruktorů značení a 

mapařů krajských komisí značení. Jednání sekcí byla téměř ve všech případech nahrazena elektronickou formou 

komunikace. Naštěstí nás protiepidemická opatření příliš neomezovala v práci na obnově a údržbě značených 

tras a bylo možno splnit téměř veškerou plánovanou obnovu a údržbu značení.  

V roce 2020 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 2020 bylo ústředím nebo oblastmi KČT vynaloženo na značení turistických značených tras (TZT) a další 

činnosti s tím spojené celkem 14,426 mil. Kč, což bylo o 1 200 tis. Kč méně než v roce 2019. 

Výše uvedené náklady byly hrazeny z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (5 mil. Kč což je o 3 mil. Kč 

méně než v roce 2020), z dotací jednotlivých krajů (6,811 mil. a to je o 132 tis. Kč více než v roce 2019) z rezerv 

na značení na ústředí KČT a na oblastech a ze značkařských služeb. Všechny kraje v ČR se podílely na 

financování údržby značení částkami ve výši srovnatelné s minulým rokem. Problémy s výší spolufinancování 

značení byly v roce 2020 v Jihočeském kraji. 

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 prováděna i obnova značení jezdeckých tras. Celkem je a 

evidováno 2 800 km jezdeckých stezek ve Středočeském, Jihočeském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém, 

Královéhradeckém, Vysočině a Zlínském kraji. 

Evidujeme rovněž celkem 149 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. 2020 činila délka pěších TZT v ČR 43 590,4 km, délka lyžařských tras značených lyžařskou značkou 

539 km a délka pásových cyklistických tras 3 817 km. 

Na těchto trasách je vyvěšeno 70 485 směrovek a tabulek, instalováno 4 857 směrovníků a 1 515 nástěnných 

map ve stojanech nebo v rámech. V roce 2020 bylo obnoveno celkem 16 011 km TZT a provedena údržba 178 

ks stojanů a rámů  TVM  a 775 ks směrovníků. Zrušeno nebo přeloženo bylo celkem 418,2 km tras. 

Na všech těchto pracích se podílelo v ČR celkem 1834 značkařů, kteří odpracovali 62 463 hodin, což je 

průměrně 34,1 hodin na každého z nich. Zaškoleno bylo 83 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 2021.  

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 2020 provedla komise přehodnocení stávajících osnov a Rámcového programu školení VZ tak, aby 

některé předměty informačního charakteru byly časově zkráceny a takto získaná doba byla věnována teoretické a 

praktické problematice vlastního provádění značení a prodloužení doby pro zkoušky, která bude využita pro 

vyhodnocení testů a dovysvětlení problematiky, která měla v testech nejvyšší chybovost. Aktualizace UT-E 

dokončena. Aktualizace UT-F a G rozpracovány. Vydání aktualizace je plánováno pro všechny uvedené díly UT 

najednou, protože se nevylučuje přesun některých článků mezi nimi. 

Plánována byla dvě školení vedoucích značkařů, jedno školení instruktorů značení, jeden doškolovací seminář 

pro kvalifikaci značkař technik a seminář ústředních instruktorů značení. Přestože všechna školení a semináře 

byly řádně připraveny, věcně a lektorsky zajištěny, z důvodu pandemické krize, a s ní souvisejících opatření 

nařízených vládou nemohly být uskutečněny. 
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Komise materiálová (předseda Zdeněk Rajsigl) zajišťuje objednávky centrálně dodávaného materiálu pro 

značení, včetně spolupráce s výrobci při jeho výrobě a tvorbě cen. 

V roce 2020 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 pokračující postupnou výměnu stojanů v rámci celé ČR. Připravila doškolení značkařů 

techniků, které se však z důvodu protiepidemických opatření nemohlo uskutečnit. 

 

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 se v roce 2020 v souladu s předchozím záměrem STZ a Mapové komise podařilo zakoupit licenci 

kartografického programu OCAD Mapping Solution 2019 pro 14 uživatelů. Nově lze tak začít využívat možnosti 

propojení online map WMS služby Geoportálu ČÚZK a kartografického programu OCAD, užívaných k zákresu 

a evidenci turistických značených tras v evidenčních značkařských mapách. Tyto evidenční značkařské mapy s 

přesným průběhem všech značených tras ve správě KČT obhospodařují, průběžně aktualizují a podklady 

určeným příjemcům poskytují mapaři KKZ. Zákresy značených tras se nově provádějí online na referenčním 

průběžně aktualizovaném mapovém podkladu Geoportálu ČÚZK. Tím odpadají výdaje za přípravu, složitou a 

opakovanou aktualizaci zastarávajících map, opakované scelování jednotlivých rastrových listů a zdlouhavou 

distribuci podkladových map. Práce s online mapami tak velmi zkvalitní činnost mapařů KKZ při správě 

evidenčních značkařských map. 

  

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 2020 bylo nově vyznačeno celkem 907 km cyklotras a jejich celková délka dosáhla v ČR 39 

106,5 km, z nichž je 9 420,8 km dálkových a 29 685,7 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 2020 zajistila sekce kontrolu 25 483 km vyznačených cyklotras z plánovaných 26 382 km, o 

které se KČT stará (tedy 96,59 %).  Na této práci se podílelo 326 cykloznačkařů.  KČT mohl vynaložit v roce 

2020 z dotací od krajů a MMR na přímé doznačení cyklotras v 11 krajích celkem 2,681 mil. Kč, samotné 

kontroly stály dalších celkem 483 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 

Jejím úkolem 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 2020 

především na trase Modré hřebenovky přes Krušné hory a České Švýcarsko. Práce probíhají odděleně v kraji 

Karlovarském a Ústeckém. Cílem je získat certifikát LQT-BE pro trasu Modré hřebenovky podobně jako byl 

certifikát udělen v roce 2019 Stezce podél Lužnice Toulavou. 

 

5) Rámcový plán činnosti RZ, jejích sekcí a komisí na rok 2021 

Vedle každoročních úkolů, vyplývajících z údržby sítě TZT včetně jejich informačního systému po stránce 

personální, organizační, materiálové, finanční a metodické, se RZ, respektive její sekce a komise, zaměří 

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 (3 běhy), doškolení značkařů techniků, 

školení nových instruktorů značení a školení nových cykloznačkařů, 

 metodu a průběh školení v roce 2021 upravit tak, aby mohla být uskutečněna i vzhledem k omezením 

daným protiepidemickými opatřeními, 

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

modernizaci 

                                                         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: 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) 

 

 

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 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. 

 

Struktura členské základny 

V KČT, oblast Praha bylo v roce 2020 registrováno v 34 odborech KČT 2 817 členů, z toho 2516 členů (89%) se 

základním členstvím, 267 (9,5%) členů zvolilo rozšířené členství a 34 (1,5%) zvolilo TOP členství. Necelou 

polovinu tvoří senioři, asi 20% dospělí, dále 15% rodiny a 15% junioři. Zbylá procenta jsou tělesně postižení a 
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členové Asociace TOM. Odbor KČT Jestřábi Dubeč ukončil členství v KČT a Odbor KČT při TJ Zdraví byl 

zrušen pro nefunkčnost.  

 

2. Zpráva o činnosti 
 

V roce 2020 byl oblastí zajištován 19. ročník cyklu pochodů Prahou turistickou (52 pochodů během roku od jara 

do konce následující zimy), avšak tento projekt byl velmi silně omezen až zastaven pandemií koronaviru. Jen 

v jarní vlně bylo zrušeno 16 pochodů Prahou turistickou a nepočítaně akcí v jednotlivých odborech. Dále KČT, 

oblast Praha vyplácel cestovní náhrady značkařům Prahy a StČ. kraje.  

Odbory oblasti Praha v roce 2020 uspořádaly pouze 550 akcí vlastních s účastí přes 7 tis. turistů, necelých 50 

akcí pro veřejnost s účastí 6,5 tis. turistů a při 7 brigádách odpracovaly 150 hodin. Turistická činnost probíhala 

zejména individuálně a neorganizovaně, např. v rámci rodin či manželských párů. 

 

3. Významné akce oblasti 
 

Hlavní akcí oblasti byl celoroční cyklus 52 turistických pochodů „Prahou turistickou“, rozdělený na tři části – 

Procházky jarní Prahou, Procházky podzimní Prahou a Putování zimní Prahou. Tento cyklus byl v roce 2020 

velmi silně omezen, na určitou dobu zcela zastaven. Navíc nezískal žádnou podporu MHMP, určitou podporu 

poskytla Pražská plynárenská a.s.  

Podařilo se ve spolupráci s Botanickou zahradou hlavního města Prahy uspořádat v omezeném rozsahu 

celodenní „Hvězdicový pochod do Botanické“. Vzhledem k omezenému rozsahu byla akce ztrátová, přičemž 

se podařilo polovinu pokrýt z dotace NSA Covid-sport.  

 

4. Práce s dětmi a mládeží 
 

KČT oblast Praha eviduje cca 25% členů do 26 let. Řada z nich je soustředěna v 11 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 výrazně kryta ze zdrojů Magistrátu hl. m. Prah, 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. I tyto aktivity však byly téměř zastaveny. 

 
Zdroj: Zpráva KČT Praha 
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Středočeská Oblast 

 
1. Organizační struktura 

 
Předseda:                       JUDr. Milan Hoke 

Místopředsedkyně:        Josefa Mašínová 

Sekretář:                        Jaroslava Darebná 

Další členové výboru:   JUDR. Pavel Čámský, Miloš Hukauf,, Ing. Pavel Charvát,  

                                      Ing. Miloslav Vorel 

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

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

 

 
. 

 
V 41 odborech bylo evidováno 2 434 členů. 

 

2. Zpráva o činnosti  
 
Schůzování výboru v závěru roku 2020 a na počátku roku 2021 je opět s další covidovou vlnou značně omezeno 

až vyloučeno. Bez ohledu na pandemii bude muset v dohledné době (zřejmě až nový výbor vzešlý z voleb, které 

nás čekají na konferenci 2022) oblast zvážit investování do technických prostředků, aby výbor mohl jednat 

distančně. 

Programová rada včas připravila k distribuci Kalendář akcí pro rok 2021 a intenzivně pracovala na pozměněném 

projektu Středočeská desítka 2021. Nově tedy nikoli deset pochodů, ale pět, a nově dalších deset individuálních 

cílů v kraji, tentokrát zaměřené na cíle kulturní typu muzea, skanzeny apod. Předcházelo tomu setkání předsedy 

oblasti a předsedy programové rady s radním z hejtmanství, následně (již formou videokonference) s vedoucí 

odboru kultury a zástupci jednotlivých kulturních cílů. Podrobnosti představí opět naše programová rada. 

Oblast navázala spolupráci s Turistickou oblastí Brdy a Podbrdsko, a zdá se, že nově navázané vztahy se hned 

„přetaví“ do podpory projektu nových oblastních turistických “brdských“ odznaků.  

 

3. Významné akce oblasti 
 
Celý rok lze shrnout do dvou mototuristických vět začátkem roku slibný rozjezd, pak ruční covidová brzda, pak 

pár skoků ve stylu brzda plyn a na podzim se nám motor totálně zadřel. 

První akce ze seriálu akcí Středočeská desítka 2020 (Zimním Polabím) proběhla v lednu k plné spokojenosti 

účastníků i pořadatelů. Druhá akce (Masarykova Hluboš) proběhla v předvečer prvního jarního lockdownu, 

způsobeného pandemií Covid-19.  

A dále už to byla v pravém slova smyslu „divočina“. Další dvě akce (Za Havlíčkem ze Slaného do Bílého 

Oujezdce a Do Okoře bez oře) byly bez náhrady zrušeny, další dvě akce (Krušovický vejšlap a Kolečko Českým 

rájem) byly přesunuty na letní a podzimní termíny. Sedmá akce (Pytláckými roklemi) opět zrušena. Takže jako 

třetí v pořadí (původně osmá akce) byl uspořádán Mělnický hrozen, který se stal i náhradním Jarním srazem 

turistů Středočeské oblasti KČT. V létě se zdálo, že je vše za námi. Místo tří zrušených akcí jsme našli tři 

náhradní akce (Benešovské toulky, Za kapličkami Českého Meránu a Na cestě k porážce – Po stopách bitvy na 

Bílé hoře roku 1620), které byly plánované na podzim 2020. V srpnu proběhl odložený Krušovický vejšlap, v 

září pak nově zařazené Benešovské toulky a odložené Kolečko Českým rájem. Před dalšími výraznými 

omezeními byl ještě za přísných hygienických podmínek uspořádán pochod Za kapličkami Českého Meránu.  

A pak náš čekala další tvrdá omezení. Díky nim byly přesunuty další dva pochody (Na cestě k porážce – Po 

stopách bitvy u Rakovníka a Po stopách bitvy na Bílé hoře) na pozdější dobu. Rakovnický pochod se stihl 

koncem roku uspořádat, ale druhý již ne. Stejně dopadla i poslední akce – Podzimní setkání turistů Středočeské 

oblasti KČT. Protože jsme tuto akci nechtěli zrušit úplně, tak jsme se jí pokusili uspořádat jako akci s 

individuální účastí. Tj. účastníci zaslali elektronickou přihlášku e-mailem, zaplatili startovné na účet (nebo 

osobně na další akci), stáhli si z internetu propozice, popis tras a kontrolní otázky a trasu absolvovali 

individuálně, kdykoliv v rozmezí cca jednoho měsíce. Na další akci Středočeské desítky pak předložili odpovědi 

na kontrolní otázky a byl jim vydán diplom, suvenýr pochodu a razítko za účast. Zbyla jedna akce Na cestě k 

porážce – Po stopách bitvy na Bílé hoře 1620, která byla přesunuta na začátek letošního roku, ale jak sami víte, 
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situace okolo pandemie Covid-19 se nezlepšila, a tak i tato akce byla uspořádána (a vlastně stále ještě probíhá) 

jako akce s individuální účastí. Podmínky jsou obdobné jako u Podzimního setkání. 

  

 

4. Práce s dětmi a mládeží 
 

V roce 2020 pořádal odbor KČT Kralupy nad Vltavou turistické závody a pro děti a mládež v náhradních 

termínech. 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 Žďárské vrchy 
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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,  

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 1533 členy. 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 2020 proběhl Seminář vedoucích a cvičitelů v Lipnici nad Sázavou. Akce proběhla v omezené míře a a 

dle opatření Ministerstva zdravotnictví. Součástí semináře byly turistické výšlapy do okolí Lipnice nad Sázavou, 

Humpolce, hradu Orlík, Lomy pod Lipnicí a naučné stezky Březina. Akci připravil a vedl Ing. Fink. 

 

3. Významné akce oblasti 
 
25. 2. 2020 proběhla slavnostní vernisáž výstavy Pohyb je náš program, v regionálním muzeu Český Krumlov. 

Zahájení výstavy se zúčastnili senátor Ing. Jiří Jirsa, starosta města Český Krumlova Mgr. Dalibor Carda, čestný 

předseda KČT Ing. Jan Havelka, zástupci z Alpenverinu obce Zwettlu an der Rodl, dále zástupci VV KČT 

oblasti Jihočeský kraj a členové KČT Start Český Krumlov. Zahájením provázel ředitel muzea Mgr. Filip Lýsek 

a dále vystoupili zástupci odboru KČT Start Český Krumlov – předseda Ing. Vladimír Pražák a Zdeněk Dufek. 

Výstava byla realizována ve spolupráci s pracovníky muzea a členů KČT, kteří dodali většinu exponátů.   

VV KČT JčK připravuje a vydává krajský kalendář akcí, dále turistický zpravodaj. Oblast má stejně jako většina 

odborů svoje internetové stránky, odbory vydávají vlastní kalendáře akcí nebo seznam připravovaných akcí 

formou zpravodajů. Ve většině městech mají odbory též vlastní skříňky, kde zájemci naleznou informace o KČT 

a jaké akce odbor KČT v místě připravuje. Informace o dění z KČT jsou dále publikovány v místním tisku či 

regionálních denících. Některé informace najdeme i časopise Turista. 

 

4. Práce s dětmi a mládeží 

 
V oblasti pracují aktivně dva odbory TOM Rapšach a Vodňany, které pořádají 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.  

Turistický oddíl mládeže při KČT Start Český Krumlov také pořádá tábory a akce pro děti a mládež. 

 

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 

Sekretářka a hospodářka                           Pavla Kindelmannová 

Člen výboru    Jiří Zápotocký 
 

Kontrolní komise – předsedkyně  Miluše Průšová 

Kontrolní komise  - členka   Helena Sedláčková 

Kontrolní komise  - člen   Václav Zykmund 
 

Sídlo               Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň               

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

     Miluše Průšová, Václav Straka, Jiří Zápotocký. 
 

 
 

 

KČT, oblast Plzeňského kraje měla v roce 2020 celkem 1545 členů v 26 odborech. Z toho 72 členů Asociace 

TOM.  

 

 

2. Zpráva o činnosti KČT, oblasti Plzeňského kraje 
 
Oblastní výbor KČT Plzeňského kraje se pravidelně scházel každý měsíc. Členskou základnu tvořilo 1545 členů 

ve 26 odborech.  
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Oblast Plzeňského kraje pečuje o vyznačené trasy, kterých bylo přes 4455,7 km. Z toho je 97,5 km lyžařských 

tras. Bylo rozmístěno 187 map a 298 směrovníků. Oblast měla v evidenci 186 značkařů a během roku 2020 bylo 

zaškoleno 6 nových značkařů.  Oblast pečuje o 4 201 km cyklotras a cyklostezek. Z toho na Domažlicku 650 

km, 964 km na Tachovsku, 1029 km na Klatovsku, 215,5 km Rokycansko a Plzeňsko 1 200 km.  

Oblastní kalendář akcí na rok 2020 vyšel v nákladu 600 ks. V tomto kalendáři je uvedeno 67 akcí veřejně 

přístupných. 

 

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, 15 a 23 km, vedoucí akce Miroslav Dřízhal. Start i 

cíl byl na Ranči Šídlovák. Zúčastnilo se 1.192 pochodníků, 16 pořadatelů a 60 zaregistrovaných psů. 
Další významnou akcí mělo být v dubnu  Jarní setkání turistů Plzeňského kraje na Radyni. Z důvodu 

opatření proti koronaviru se akce přeložila na říjen 2020 pod názvem Setkání turistů ke 130. výročí odboru 

Sušice.  V červnu se konala akce Letní Vzpomínkové setkání. 
V listopadu se měla konat akce Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje v Toužimi. Tato akce byla odvolaná 

vzhledem k vládním opatřením. 

V prosinci se konalo Zimní Vzpomínkové setkání. Tato akce byla individuální vycházkou k pomníčku, 

položení květin a krátká vycházka.  

 

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 2020 byl 758 členů působících v 9 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 jednou prezenčně a po druhé formou elektronické komunikace. 

Rok 2020 se stal testem odolnosti a vytrvalosti vzhledem k opatřením z důvodu Coronaviru. Rok 2020 se stal 

rokem individuální turistiky a turistických vycházek Oblast nabízela tipy na výlety a aktivně se snažila psát do 

médií a propagovat zajímavá místa Karlovarského kraje v časopise Turista, na webu oblasti www.kctkv.cz a  

v dalších periodikách. Akce uvedené v oblastním Kalendáři turistických akcí i přes nepříznivou 

epidemiologickou situaci zaznamenaly v letních měsících slušný zájem z řad turistické veřejnosti. Oblast dále 

spolupracovala s Destinační agenturou Živý kraj o.p.s.. 

Díky vzájemné podpoře a dobré spolupráci se subjekty cestovního ruchu a krajskou samosprávou je zajištěná 

propagace turistických aktivit v rámci rozvoje cestovního ruchu a také údržba a rozvoj kvalitního systému 

značených turistických tras ve správě KČT. Velká pozornost je věnovaná rozvoji turistického značení a dalším 

projektům jako Cyklostezka Ohře, Vodácká Ohře a Hřebenová trasa Krušných hor - západ. 

 
3. Významné akce oblasti 
 
Kvůli nákaze byly některé akce přesunuté na podzim roku 2020, ale i v tomto období z důvodu další vlny nákazy 

Covidem, se některé vůbec neuskutečnily.  

 

 

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 2020 proběhlo přeznačení některých úseků Hřebenové trasy Krušných hor – západ a na TIM prvních 

třech etap (Hranice – Aš – Skalná – Luby) bylo nalepené logo a název Hřebenovky na směrovky a tabulky TIM.   

Zdroj: Zpráva o činnosti KČT, oblast Karlovarský kraj 

http://www.kctkv.cza/
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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 2020, 2 574 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,  

 

2. Zpráva o činnosti 
                          
Oblastní výbor KČT Ústecký kraj se schází pravidelně jedenkrát měsíčně. Pokud mu to v roce 2020 dovolila 

pandemická situace, která ochromila činnost ve všech spolcích a klubech. 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. 

V oblasti se daří zapojovat rodiny s dětmi. Ve Šluknově připravují pro rodiny s dětmi velmi atraktivní akce, 

které si rodiny s dětmi velmi pochvalují. Velmi činným odborem v oblasti je KČT Krásná Lípa, odboru se 

podařilo svépomocí obnovit kapličku sv. Antonína Paduánského ve Vlčí Hoře, patrona všech poutníků, ze které 

zbyla pouze ruina. Odpracovali na ní 1 860 brigádnických hodin. V roce 2020 odpracoval odbor celkem 2203 

brigádnických hodin na opravách údržbě a obnově památek.  

Ústecká oblast se zapojila do rozvoje šetrné turistiky a ochrany přírody v regionu, 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. 
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3. Významné akce oblasti 
 
 

Akce pro veřejnost bylo velmi obtížné všechny realizovat, vzhledem k pandemické situaci. Některé akce se 

rušily a odvolávaly na poslední chvíli. V roce 2020 bylo velmi těžké splnit plánované akce. 

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 Radobýl pořádané KČT Litoměřice 

  Jarní putování okolo Lovoše pořádané KČT Lovosice 

  Letní turistický sraz, KČT Duchcov a KČT Litvínov 

 

V oblasti se i přes různá omezení podařilo uspořádat 32 akcí pro veřejnost s účastí 7 443 osob (největší účast 

měla akce Novoroční výstup na Radobýl  1140 turistů a výstup na Lovoš  1 200 turistů) a 486 akcí v odborech 

pro vlastní členy s účastí 6 708 turistů. 

 

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 2020 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. V roce 2020 se podařilo proškolit několik vedoucích turistiky. 

 
Zdroj: Zpráva o činnosti KČT Ústecký kraj 
 

 

 

Oblast KČT Liberecký kraj 

 
1. Organizační struktura 
 
Předseda:                                        Zdenka Prokůpková  

Místopředseda:                               Tomáš Baier 

Sekretář:                                         Zdenka Prokůpková 

Metodik:                                         Petr Radus 

Členové výboru:                             Dagmar Drtinová, Marie Píšková, Jaromír Růžička,  

                                                        Tomáš Baier 

Zástupce krajské komise značení  Jaromír Růžička 

Předsedkyně kontrolní komise      Lenka Růžičková 

Členové:                                         Hotovcová Jarmila, Hana Čejková 

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

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

 

Celkem měla oblast v roce 2020  1607 členů v 20 odborech. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kct-libereckykraj.cz/
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2. Zpráva o činnosti  
 
Oblastní výbor se sešel celkem pětkrát. Na svých zasedáních schvaloval návrhy na vyznamenání, přípravu 

Oblastní konference, přípravu oblastního Kalendáře turistických akcí a přípravu semináře školení vedoucích a 

cvičitelů pěší turistiky. Seminář vedoucích cvičitelů proběhlo před vypuknutím pandemie. Náplň školení byla 

zaměřená věcně a uceleně, aby absolventi získali potřebné informace pro samostatné vedení akcí pěší turistiky. 

Odbor  KČT Česká Lípa pořádal slavnostní setkání při příležitosti uvedení Bohumila Kinského do Síně slávy.  

 
3. Významné akce oblasti 
 
Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu proběhlo omezené množství akcí. Celkem odbory Liberecké 

oblasti uspořádaly 361 akcí a  184 akcí pro veřejnost s účastí více než 10 tis. Turistů. 

Jednalo se zejména o akce Novoročního čtyřlístku.  Novoroční výstup na Ještěd (pořadatel TJ Lokomotiva 

Liberec, oddíl turistiky), Novoroční výstup na Kozákov (pořadatel KČT Semily), Novoroční výstup na Štěpánku 

(pořadatel KČT Tanvald), Novoroční výstup na Holý vrch (pořadatel KČT Česká Lípa) a Chrastavské šlápoty 

(pořadatel KČT Chrastava) 

 

4. Práce s dětmi a mládeží 
 
V roce 2020 pracoval oddíl TOM v odboru Turnov.  

5. Aktivity pro zdravotně postižené 
 
Aktivity pouze pro zdravotně postižené oblast neorganizovala, 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. Z důvodu coronavirové 

pandemie a období s omezeným pohybem osob přes hranice byla omezená i spolupráce s partnery z Polska a 

Německa. 

 
Zdroj: KČT oblast Liberecký kraj – Zpráva o činnosti za rok 2020 
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KČT, oblast Královéhradeckého kraje 

 
1. Organizační struktura 
 
Předseda:                                       Lubomír Hoška 

Místopředseda               Miroslav Vořechovský 

Sekretář:                                        Dana Jágrová 

Sídlo:                Nádražní 155, 503 03 Smiřice 

Členská základna                          1950 členů  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. V průběhu roku Jaroslava Veselého nahradil Jan Simeon Kaisr 

 

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.   

I v roce 2020 vycházel oblastní zpravodaj, který je distribuován elektronicky zdarma a v tomto roce vyšla tři 

čísla.  

S ohledem na nepříznivou epidemickou situaci a s přihlédnutím na vládní nařízení byla naše činnost silně 

omezena. Plánované akce se uskutečnily především v letních měsících. Situace nám neumožňovala zúčastňovat 

se turistických akcí. Vládní nařízení, přijatá ve snaze zabránění šíření epidemie Covid 19, nám neumožnila 

uspořádat celou řadu turistických akcí pro veřejnost. Některé akce se uskutečnily s výrazným omezením. 

Turistické akce se připravovaly tak, aby se najednou setkalo co nejméně lidí. Někteří členové vyjížděli do 

přírody samostatně. Vždyť turistika a pobyt v přírodě je nejlepším lékem. V rámci možností jsme některé akce 

mohli uskutečnit pouze během letní sezony.  V té době se uskutečnila většina oddílových akcí. Neuskutečnila se 

ani každoroční akce oblasti pro seniory Výlet na Tolštejn. Podobných oblastních akcí se v minulosti 

zúčastňovalo na 200 seniorů. Méně turistů vycestovalo do zahraničí a o to víc poznávali naši republiku. Často 

navštívili i krásná místa naší vlasti, kde dlouho nebyli. Nebo je ještě vůbec nenavštívili. O to víc jsme si vážili 

krátkého letního období, kdy se mohlo cestovat.   
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Ocenění za činnost v klubu obdrželi: 1. stupeň Čestný odznak V. Náprstka Josefa Ježková, Čestné uznání KČT 

Vladimír Ježek a Luděk Šlosar 

Krajská značkářská komise spravuje 6 znakařských obvodů, které zajišťují obnovu, údržbu značených pěších 

turistických tras a cyklotras, organizuje též značení nových turistických tras, kde zajišťuje potřebné prováděcí 

doklady. Obvody jsou v rozsahu bývalých okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Rychnov nad 

Kněžnou, značkářský obvod pásového cykloznačení zahrnuje celou Královéhradeckou oblast. 

K 31.12.2020 rozsah sítě pěších pásových značených tras činí 3205 km, pásových cyklotras 823 km, v ZO 

Hradec Králové udržujeme 14 km tras pro vozíčkáře, v oblasti KRNAP udržuje KČT pásové značení pěších tras 

a nově též obnovu pásového značení cyklotras, správa KRNAP provádí údržbu směrovníků, výměnu směrovek a 

vývěsních map. V této zprávě není proto zahrnut počet směrovníků a směrovek, které jsou instalované v oblasti 

KRNAP. Celkový rozsah sítě turistických značených tras činí 4042 km. Značené silniční cyklotrasy mají 

specifickou metodiku značení, jsou u oblasti vedené samostatně. 

Každý rok je prováděna plánovaná obnova 1/3 značených tras, v roce 2020 bylo obnoveno 1366 km PZT, 

obnova spočívá v kontrole průchodnosti tras, obnově a doplnění stávajícího značení.  

K 31. 12. 2020 udržujeme v terénu 358 ks směrovníků, 161 ks stojanů a rámů s mapami, na informačních 

místech máme osazeno 5972 ks směrovek a tabulek. Byla provedena výměna 641 ks směrovek a tabulek 

nečitelných, nebo poškozených za nové, také byla provedena výměna 24 ks vývěsních laminovaných map 

poškozených, nebo zastaralých, neodpovídající současnému stavu v terénu. 

Obnovu značení a údržbu informačních prvků zajišťuje 170 značkařů. Nově bylo zaškoleno 12 nových značkařů, 

z důvodu pandemie se neuskutečnila školení pro získání kvalifikace vedoucí značkař a instruktor značení. 

V ústřední radě turistického značení zastupuje krajskou komisi Josef Simon, sekretář KKZ. 

V roce 2020 se značkaři KČT podíleli na akcích organizovaných subjekty mimo KČT.  Vyznačením 470 km 

pásových cyklotras podle metodiky KČT v oblasti KRNAP v roce 2019 vznikla dohoda na tříletou obnovu 

těchto cyklotras v naší oblasti, kterou od roku 2020 zajišťují značkaři ZO Trutnov. 

Stálý problém je s kvalitní průchodností cest v terénu, intenzivní těžební činnost v lesích ničí cesty a obnova cest 

po těžbě je prováděna velmi málo. V současné době je velký problém kůrovcová kalamita, kdy dochází k 

velkoplošnému mýcení a značkařům mizí objekty pro umístění značek.V roce 2020 se podařilo navzdory 

pandemické situaci v průběhu dubna až července zkontrolovat 100 % vyznačených cyklotras. Bylo to ve 

značkářském obvodu Hradec Králové 654 km, v Jičíně 337 km, v Náchodě 321 km, v Trutnově 364 km a v ZO 

Rychnov nad Kněžnou 469 km.   

Oblast odpracovala při 126 brigádách 3 504 hodin. Oblast uskutečnila 378 akcí s účastí 5 584 turistů a z toho 41 

akcí pro veřejnost s účastí 3 504 turistů. 

Z důvodu neúčasti Ladislava Nováka na slavnostním vyhodnocení Nejlepších sportovců Královéhradeckého 

kraje dne 22. 9. 2020 mu bylo předáno ocenění v kategorii Osobnost Královéhradeckého kraje za jeho 

dlouholetou aktivní značkařskou a instruktorskou činnost na oblastní schůzi.  

 

Menší oslavy proběhly v těchto odborech, které měly výročí:  

100 let odbor Hořice   

100 let odbor Úpice  

95 let odbor Broumov  

 

3. Významné akce oblasti  

Žádná z významných akcí se neuskutečnila. 

4. Práce s dětmi a mládeží 

Ve třech odborech pracovalo aktivně 5 oddílů mládeže. S mládeží se pracovalo s ohledem na vládní nařízení. I 

zde se nejvíce akcí uskutečnilo v prázdninových měsících. 

Zdroj: Zpráva o činnosti Královéhradecké oblasti 
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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), Otakar Boura (zimní turistika), JUDr. Lubomír Junek (ochrana 

přírody), Pavel Zahradník (propagace) 

Sídlo:   Klášterní 54, 530 02 Pardubice I. 

Pardubická oblast měla v roce 2020, 2 612 členů sdružených v 27 odborech. 

 
 

2. Zpráva o činnosti  
Pro oblast KČT Pardubické kraje byla důležitá příprava oblastní konference. Bylo připravené setkání turistů na 

Jarním zahájení turistické sezony ve Skutči a podzimní seminář cvičitelů a vedoucích turistiky včetně vyškolení 

nových vedoucích. 

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

192 nových směrovek. 

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

odpracováno 440 hodin. Na počtu odpracovaných hodin se projevila situace s koronavirem.   

 

3. Významné akce oblasti  

V roce 2020 byla připraveno zahájení Jarní turistické sezony ale z důvodu pandemické bylo zrušené stejně jako 

většina dalších akcí.  Přes tyto problémy se uskutečnilo 26 akcí pro veřejnost a odbory uspořádaly dalších 599 

akcí s účastí více než 10 tis. Turistů. Tato čísla ukazují výrazný pokles, ale i přes problémy si turisté na akce 

cestu našli. 

 
Cykloturisté nabídli 62 cykloakcí, některé spojené s pořádáním dálkového pochodu. I zde se projevila omezení 

spojená s koronavirem a některé akce se neuskutečnily vůbec a některé v omezeném rozsahu. Nejvíce km se 

najelo v odboru Holice a to 85 500 km ujelo 68 účastníků na 55 akcích. Dalším typem akcí, které se uskutečnily, 

byly tzv. Kolovadla. Zejména v odboru KČT Lanškroun absolvovali turisté 5 vícedenních akcí a 30 

jednodenních akcí. Celkem cykloturisté ujeli 28 809 km. Další akce absolvovali lyžaři a to zejména z odboru 

KČT Syntézia Pardubice a z odboru KČT Polička.  

 

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. I tuto 

oblast pořádání akcí poznamenala omezení spojená s koronavirem 

 

 
Zdroj: Zpráva o činnosti KČT Pardubický kraj 
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Oblast KČT Vysočina 

 
1. Organizační struktura 

Předseda:       Ing. Jaroslav Šlechta 

Hospodářka:                                        Ivana Velebová 

Členka výboru a statutární zástupce:  Bc. Ivana Svobodová 

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

         Pesler, Ing. Ladislav Tomáš 

Kontrolní komise:      Ing. Ludmila Milušková předsedkyně 

Sídlo:           Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava 

 

V KČT oblasti Vysočina pracovalo 1733 členů v 20 odborech KČT a z toho 4 oddíly mládeže. Z těchto 21 

odborů je 16 pobočnými spolky ústředí KČT. 

 

2. Zpráva o činnosti  

Oblast řídil osmičlenný výbor. Oblastní výbor se v uplynulém období sešel prezenčně celkem 4x a 

korespondenčně 3x. Účast na jednáních byla velmi dobrá a jednání byla konstruktivní. Výbor se na svých 

jednáních řídil schváleným Rámcovým plánem činnosti doplněným o aktuálně vzniklé požadavky. Jednání 

Oblastního výboru se dle své úvahy účastnila předsedkyně Kontrolní komise paní Ing. Ludmila Milušková. 

Oblastní konference KČT, oblasti Vysočina v roce 2020 schválila návrh Oblastního výboru na zkrácení 

čtyřletého funkčního období o jeden rok. Nikdo tehdy nepředpokládal, že nás zasáhne tak ničivá pandemie 

koronaviru, která prakticky znemožní téměř po celý rok, abychom se fyzicky setkávali.  

Malá skupina pod vedením Ing. Ladislava Tomáše připravila Kalendář turistických akcí 2021 pro oblast KČT 

Vysočina. Kalendář, který byl vydán v nákladu 3.000 výtisků a byl distribuován do všech odborů a na vybraná 

informační centra v okresních městech a je dáván zdarma. 
V Kraji Vysočina máme na starosti údržbu 3.200,3 km pěších a lyžařských tras a 2.450 km cyklo tras. Každý rok 

provádíme údržbu 1/3 pěších a lyžařských tras a celou kontrolu cyklo tras. O to vše se stará 118 kvalifikovaných 

značkařů pěší a lyžařské turistiky a 26 kvalifikovaných cykloznačkařů. Plán údržby značení byl v roce 2020 

splněn na 100%. Kůrovec v kraji Vysočina způsobil velkou kalamitu. Značkaři se snaží doznačováním  chybějící 

značky nahradit. Bohužel se na některá místa musejí znovu vracet, protože těžba napadených stromů stále 

pokračuje i tam, kde byla údržba již provedena. 

 

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 – výstup na Orlík.  

Pořadatelem 29. ročníku Zahájení jarní turistické sezóny v Kraji Vysočina byl KČT, odbor Pelhřimov, který 

zároveň slavil 100. výročí od založení odboru KČT v Pelhřimově. Záštitu nad akcí převzal pan starosta 

Pelhřimova pan Ladislav Med. Akce měla proběhnout 21. 3. 2020, ale z důvodu vyhlášení nouzového stavu byla 

odložena na 22. srpna.  Na účastníky čekal velmi pestrý program, který zahájila country kapela Kolibříci a 

následně dechová kapela Božejáci. Připravena byla řada pěších tras a volných vstupů do kulturních památek v 

Pelhřimově. 

 
 

5. Aktivity pro zdravotně postižené 

PV kraji Vysočina byla otevřená první trasa pro vozíčkáře. 

KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice zorganizoval 10. října 2020 otevření první vozíčkářské trasy na Vysočině 

v Humpolci pod Orlíkem „Za Hliníkem do Humpolce“. 

Akce se konala pod záštitou  předsedy Senátu PČR RNDr. Miloše Vystrčila, hejtmana kraje Vysočina MUDr. 

Jiřího Běhounka a místopředsedy města Humpolce Ing. Vlastimila Bruknera.. mediální záštitu převzalo rádio 

Frekvence 1. Dále se otevření zúčastnili starosta města Humpolec Karel Kratochvíl. předseda KČT Mgr. 

Vratislav Chvátal, místopředseda KČT Zdeněk Cabalka, ředitelka Ostendorf – OSMA s.r.o. Komorovice Ing. 

Věra Davidová, ředitel ČZA Mgr. Otakar Březina a zástupce Centra Paraple David Sellner. Na úvod vystoupili 

děti z tanečního oddělení Umělecké školy Gustava Mahlera Humpolec pod vedením MgA. Evy Emerkové. 
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Vozíčkářská trasa začíná u restaurace Saloon Zlatá podkova u jezdeckého závodiště v Humpolci. Vede mezi 

rybníky Dusilovským a Dvorákem až k Židovskému hřbitovu krásnou krajinou pod Orlíkem. Na startu je několik 

parkovacích míst, bezbariérová restaurace a WC. Celý úsek je vyznačený směrovkami s piktogramem vozíčkáře. 

Okruh je navržen jako jedno směrný proti směru hodinových ručiček. Je dlouhý 3 km s převýšením 72 metrů. 

Projekt byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu MMR, za podpory kraje Vysočina a města 

Humpolce.  

 

6. Mezinárodní činnost 

 

Z důvodu omezeného přeshraničního pohybu nebyla žádná účast turistů ze zahraničí na akcích KČT, oblast 

Vysočina 

 

Zdroj:  Zpráva o činnosti oblasti KČT Vysočina za rok 2020 

 

 

 
 
Zdroj KČT: pochod Úsovskou vrchovinou 
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KČT - Jihomoravská oblast  

 
 

1. Organizační struktura 

Předsedkyně, členská evidence:  Ing. Hana Slabáková 

Místopředseda:    Ing. Antonín Moravec 

Místopředseda, cykloznačení:  Ing. Pavel Rabušic  

Hospodářka:   Marie Jurková  

Sekretář:   Pavel Pakosta 

Metodik:   Bc. Jiří Michenka 

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

Klasifikace, oblastní zpravodaj:  Ing. Roman Volek 

Předseda krajské komise značení:  RNDr. Alois Zeman 

Člen oblastního výboru:   Ing. Luděk Leder 

Předsedkyně kontrolní komise:   Ing. Ivana Miklicová 

Členové kontrolní komise   Tomáš Dvořák, Hana Valová  

Sídlo:     Křížkovského 578/29, Staré Brno, 603 00 Brno 

 

Jihomoravskou oblast KČT tvořilo v roce 2020 38 odborů, ve kterých bylo organizováno 3217 členů. V oddílech 

Asociace TOM bylo evidováno 617 členů. Podle evidence výše členských příspěvků pak bylo v oblasti 

organizováno 101 juniorů, 705 dospělých, 602 členů s rodinnou známkou, 1136 seniorů a 56 hendikepovaných. 

Podle věku to bylo 547 dětí do 15 let, 359 juniorů kategorie 16-26 let, 1169 dospělých kategorie 27-59 a 1142 

seniorů nad 60 let.  

 

2. Zpráva o činnosti  

Oblastní výbor Jihomoravského kraje pracoval operativně, většina jednání probíhala průběžně pomocí e-

mailů a telefonátů, možnost setkávání byla omezená. Přesto se podařilo splnit všechny úkoly. Oblastní výbor 

nadále věnoval pozornost životním výročím členů a pravidelně rozesílal blahopřání. 

V roce 2020 byla činnost odborů velmi omezena vyhlášenými opatřeními, přesto řada odborů své akce 

v omezené podobě uspořádala. Získat o tom informace z odborů je ovšem složitý a dlouhotrvající proces. 

Jihomoravské odbory pro své členy uspořádaly 995 akcí s účastí 10 902 turistů. Pro veřejnost zorganizovaly 87 

akcí s účastí 9 397 turistů a na 73 brigádách členové odpracovali 5295 brigádnických hodin. To jsou opravdu 

úctyhodná čísla a nezbývá, než všem organizátorům i aktivním brigádníkům srdečně poděkovat. 

Rozsah sítě pěších značených tras v Jihomoravském kraji je 3 397,9 km, 65 km lyžařských tras, 162,8 km 

terénních cykloturistických tras a 53 km jezdeckých tras. O síť pěších značených tras se stará celkem 145 

značkařů. Ti v roce 2020 odpracovali v terénu 5 765 hodin, což je 40 hodin na značkaře. Informační systém 

pěších tras je na dobré úrovni. V uplynulém roce značkaři nainstalovali celkem 309 kusů směrovek z celkového 

počtu 5447 ks a provedli údržbu 70 směrovníků, 4 rámy a 14 stojanů na vývěsní mapy. Navíc instalovali 10 

nových směrovníků, 17 nových stojanů s vývěsními mapami a 2 značkařské kolíky.  

Cykloznačkaři KČT zajistili v roce 2020 kontrolu značení 1 695,5 km cyklotras v Jihomoravském kraji, 

instalovali na nesilničních úsecích cyklotras nové cykloznačky za chybějící nebo poškozené a provedli 

jednoduché opravy zjištěných závad. Pomocí odborných firem zajistili výrobu chybějících cykloznaček a 

instalačního materiálu a instalaci cykloznaček a sloupků na silničních úsecích. 

Značnou pozornost věnuje Jihomoravská oblast KČT prezentaci činnosti nejširšímu okruhu veřejnosti. Roman 

Volek nadále sestavoval oblastní Zpravodaj, který 4x ročně přináší informace o dění v oblasti. Jako každoročně 

jsme vydali 48 - stránkový kalendář turistických akcí KČT-JMO v nákladu 3500 ks a šířili jej zdarma 

zájemcům v odborech i informačních centrech. Jiří Michenka spravoval oblastní facebook, Michael Stanovský 

doplňoval oblastní web na adrese https://www.kct-jmo.cz/. Pokračovala i naše spolupráce s Českým rozhlasem 

Brno. Tipy na výlety, připravované Antonínem Moravcem, Petrem Vejrostou, Hanou Varmužovou a Hanou 

Slabákovou s redaktorem Borkem Kapitančikem se vysílají každý všední den ve 14.50 v pořadu Vysíláme 

vesele i vážně. O víkendech v Dobrém ránu s Lucií Hostačnou v 7.50 živě reportují Jiří Michenka, Roman Volek 

a Petr Vejrosta. Tato spolupráce významně pomáhá propagovat také akce KČT nejen naší oblasti. 

Spolupracujeme pravidelně také s Českou televizí Brno, do pořadu Dobré ráno z Brna na ČT2 každé druhé 

úterý cca v 7.30 docházejí Zdeněk Cabalka, Hana Slabáková a Hana Varmužová. Je to celostátní vysílání, tak 

náš tematický záběr je širší. 
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3. Významné akce oblasti 

Rok 2020 zahájila Jihomoravská oblast KČT Novoročním čtyřlístkem. 49. Novoroční výstup na Babí lom 

připravil odbor KTL Brno ve spolupráci s TOM Horolezčata (Miloš Stejskal, Michal Horák, Bohuš Polesný, 

Václav a Svatava Křepelkovi, Miroslav Hloušek) a dalšími organizátory (Hana Varmužová - Lokomotiva Brno, 

Antonín Procházka - Spartak Adamov). Tradiční slaňování a svezení lanovkou zajistili vysokohorští turisté Hana 

Cidlová, Ladislav Šustáček, Libor Škarvada (Univerzita Brno) a Jiří Marák (Břeclav). Nad akcí převzal záštitu 

starosta Lelekovic pan Aleš Mikauš. Akce i díky příznivému počasí přilákala více než 800 účastníků, kteří si 

z vrcholu Babího lomu odnesli tradiční pamětní list s razítkem či oblastní kalendář a přispěli 7 000 Kč do sbírky 

na obnovu Jiráskovy chaty na Dobrošově. V sedle pod Babím lomem bylo prodejem čtyřlístků vybráno 13 323 

Kč a čtyřlístky byly vyprodány ještě před koncem akce. Velmi úspěšný byl i 17. Novoroční čtyřlístek okolo 

Vřesovic. Na trasy 5 a 7 km tam vyrazilo 253 turistů a sbírka vynesla 8 355 Kč. 

64. První jarní výšlap pečlivě připravoval odbor Velké Opatovice na 21. 3. 2020, akce bohužel musela být na 

poslední chvíli zrušena. Zrušena musela být i jubilejní 50. hvězdicová jízda do Moravského krasu 4. 4. 2020 a 

nekonalo se ani 18. Přátelství bez hranic 2. 5. 2020 u Chaty pod Ostrým u Soblahova (nedaleko Trenčína). 

Ve stopách pochodu Jede Kudrna okolo Brna, se měl v listopadu konat Poslední puchýř, ale i ten musel být 

zrušen. Doufejme, že se jej podaří realizovat v roce 2021 

 

5. Mezinárodní činnost 

Za přísných protiepidemických podmínek se, ve dnech 25. - 27. 9. 2020, naopak podařilo uspořádat 51. ročník 

pochodu Jede Kudrna okolo Brna, pochod IML. Účast nebyla velká, jen 147 účastníků, ale turisté, kteří přijeli 

ze zahraničí, byli organizátorům velmi vděční za uspořádání akce, protože všechny ostatní pochody IML byly 

v Evropě zrušeny. 

 

Zdroj Zpráva o činnosti Jihomoravské oblasti KČT 

 

 
 
Organizátoři turistické akce „ Jede Kudrna okolo Brna“, kteří zajišťovali start a cíl 
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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 2020 měla oblast 1504 členů v 20 odborech a 5 oddílů sloučených pod dva odbory KČT.  

 

2. Zpráva o činnosti  
 
Výbor se scházel na osmi zasedáních, z toho na dvou on line formou. Jednání se konala na oblastním sekretariátě 

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

rozpočtu na rok 2021, přípravou oblastního semináře KČT, přípravou oblastní konference KČT a přípravou 

prezentace KČT na veřejnosti. Dále projednání návrhů na ocenění, projednání a schválení nových směrnic a další 

činnosti související s chodem oblasti.  Celkový rozsah turistických značených tras v Olomouckém kraji činí 

3 850,2 km, z toho 2 948,4 km pěší, 38 km lyžařské a 863,8 km pásové – cyklo. Dále cyklotrasy značené 

dopravním značením jsou dlouhé 1860 km. Provedená obnova TZT činila celkem 1336,6 km z toho nad plán 

bylo 37,2 km. Dále bylo instalováno celkem 489 tabulek a směrovek. 

Členové odborů KČT v oblasti odpracovali 6 brigád s celkovým počtem 277 hodin. 
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3. Významné akce oblasti 

 
V roce 2020 uspořádaly odbory KČT celkově 466 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 41 veřejných turistických akcí jako DP, TP, NV apod. 1. ledna uspořádaly 4 odbory akce 

Novoročního čtyřlístku, se sbírkou na vozíčkářské trasy, na kterých se vybralo celkem 20 648 Kč. 

Zahájení turistické sezony KČT proběhlo, z důvodu Covidových omezení, v náhradním termínu dne 6. června a 

tuto akci pořádal Klub přátel turistiky a sportu Přerov. 

Další významnou akci pořádal KČT odbor SK Přerov Zimní výstup na Helfštýn s účastí téměř 5 tisíc turistů. 

        

 

 
4. Práce s dětmi a mládeží 

 
Oblast zajistila v roce 2020 stánek s programem pro školní děti na akci Oslavy lesa na Floře Olomouc. 

 

5. Aktivity pro zdravotně postižené 

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

Dobrý hospodář Olomouc. Odbor KČT ZP Zábřeh uspořádal ve dnech 4. – 6. září 2020, 17. ročník Oblastního 

srazu zdravotně postižených turistů s celkovou účastí 129 turistů.  

. 

 
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. 2020  4758 členů v 50 odborech. V oblasti je 1 694 členů 

v 34 oddílech TOM registrovaných v KČT 

 

 

2. Zpráva o činnosti 
 
Činnost sekretariátu zajišťoval pan Jan 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. Informace o činnosti oblasti mohou zájemci najít na webových stránkách oblasti   

http://www.kct-msk.com. 

KKZ MS spravovala v roce 2020 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. 

Ve dnech 1. 8. – 1. 11. 2020 probíhala soutěž Pojďme na chaty. Jednalo se o společný zkušební projekt KČT, 

oblasti Moravskoslezské a společnosti Duofox Technologies, s. r. o., která je tvůrcem mobilní aplikace 

PEAKPOINT. Cílem tohoto projektu bylo realizovat turistiku a poznávání s využitím nejmodernějších 

technologií.  

Úkolem soutěžících bylo navštívit všechny čtyři chaty KČT v Moravskoslezských Beskydech-Bezručovu chatu, 

Skalku, Prašivou, Ostrý a návštěvu potvrdit v mobilní aplikaci Peakpoint. Po vyplnění registračního formuláře na 

webu KČT, oblasti Moravskoslezské byli řešitelé zařazeni do slosování o zajímavé ceny. Do soutěže se zapojilo 

50 řešitelů ze čtyř krajů, podmínky však splnilo jen 25. Většina z nich byli nečlenové.  

Význam této akce není jen čistě sportovní a společenský, ale také marketingový, protože s využitím moderních 

technologií se nám otevírá příležitost, jak může dát KČT o svých aktivitách vědět široké veřejnosti a přitáhnout 

je na turistické akce. Platí to zejména o mladé a střední generaci. Byl zde však i ekonomický aspekt. 

Předpokládáme, že když turista na některou z chat došel, tak se jistě „nespokojil“ pouze s potvrzením návštěvy v 

mobilním telefonu. Určitě si dal alespoň pivo a něco k jídlu, čímž chatu přímo podpořil. V době koronavirových 

omezení je každá taková podpora důležitá.  

Tato aktivita vyvolala pozitivní ohlasy i přání, aby podobné soutěže pokračovaly. Na rok 2021 se proto  

předpokládá druhý ročník soutěže Pojďme na chaty. 

 

 

 

http://www.kct-msk.com/
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3. Významné akce oblasti 

 
Mezi hlavní akce oblasti v roce 2020 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. 

Hlavní oblastní akce: 

1. 1. 2020                     17. ročník cyklu akcí Novoroční čtyřlístek 

30. 1. – 2. 2. 2020        Mezinárodní zimní sraz turistů 2020 v Rýmařově 

8. 8. 2020                     Dálkový pochod Bezručova Moravice – tato akce byla přeložená z jarní vlny koronaviru. 

                                     Pochod provedl účastníky údolím řeky Moravice a okolím zámku Hradec nad Moravicí. 

27. 9 2020                    20. ročník Oslavy beskydských turistických jubileí. Hlavním místem oslav bylo okolí  

           horské chaty Sulov na Bílém kříži 

 

 

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. 

V Moravskoslezském kraji pracuje největší skupina tomíků co do počtu oddílů i členů. Tvoří asi 35% 

z celkového počtu i oddílů i členů Asociace TOM. 

V roce 2020 se i přes omezení koronavirem uskutečnily  akce. 52. ročník  akce Zimní sraz TOM a 37. ročník 

akce Uzlařská regata.  

V době, kdy se měly uskutečnit další naplánované akce, tedy od 14. března, přišlo uzavření škol i spolkové 

činnosti. V době letního uvolnění mohly proběhnout letní tábory TOM, uskutečnilo se 37 táborů, z toho 3 se 

konaly i v zahraničí (Nezmaři Bílovec – Slovensko, KADAO – Rakousko, Slovinsko, Buntaranta – Chorvatsko). 

V létě se také uskutečnila jediná mezinárodní akce, setkání TOM na Slovensku v termínu 4. – 11. 7. 2020 i 

přes to, že slovenský letní sraz byl zrušen.  

V září 2020, kdy se ještě nevrátilo omezení činnosti, proběhl 71. Sraz tábornických oddílů v údolí Seziny 18. – 

20. 9. a pak už opět byla činnost oddílů přerušena. 
Ročník 2020 v turistickém závodu byl zahájen Závodem krajského poháru již 19. 10. 2019 v Dětmarovicích a 

pokračoval až 5. 9. 2020 Mistrovstvím MS kraje v Bohumíně. Tyto dva závody byly započteny do krajského 

poháru v TZ a vítězové mohli postoupit na Mistrovství ČR jednotlivců v Kraslicích (19. 9. 2020), Mistrovství 

ČR smíšených dvojic a long závodu v Mikulášovicích (12. 9. 2020) a na Mistrovství ČR štafet, které se konalo 

v Orlové 3. 10. 2020. TOM Tuláci FM uspořádal 21. 8. 2020 závody „Berlínského okruhu“ ve Frýdku – Místku.  

V době jarního koronaviru uspořádala Rada závodů tři kola internetového turistického závodu, kterého se 

účastnili také závodníci z MS oblasti. 

  

 

6. Mezinárodní činnost 

 
Oblast Moravskoslezského kraje vyslala zástupce na jednání IVV /IML. Organizaci a konání akcí na 

mezinárodní úrovni nepříznivě ovlivnila koronavirová pandemie. 

 

Mezinárodní zimní sraz turistů 2020 v Rýmařově 

 
Město Rýmařov přivítalo ve dnech 30. 1. 2020 – 2. 2. 2020 turistky a turisty všech generací na XI. 

Mezinárodním zimním srazu turistů. Pořadatelem byl Klub českých turistů, oblast Moravskoslezská. Setkali se 

příznivci turistiky a milovníci bílé stopy z řad KČT, slovenského KST a polského PTTK. 
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Pro účastníky srazu byly připraveny trasy pěší i trasy pro vyznavače lyžování na běžkách. Lyžařské trasy v 

Hrubém Jeseníku s nejvyšší horou Praděd (1492 m n. m.) byly zvoleny tak, aby poskytly možnost výběru jejich 

délky a převýšení pro vysloveně rekreační běžkaře a „tomíky“ až po ty náročné a kondičně dobře připravené 

turisty. Ještě ve středu 29. 1. 2020 se zdálo, že sněhové podmínky pro toto setkání budou ideální. Díky změně 

počasí museli pořadatelé hledat náhradní řešení. V plném rozsahu neproběhla ani jedna z původně plánovaných 

běžeckých tras, některé byly upraveny, některé zcela zrušeny z důvodu malé sněhové pokrývky, kvality sněhu a 

povětrnostních vlivů. Dle původního plánu byla k dispozici spousta nenáročných tras v okolí Rýmařova, které by 

uspokojily i začátečníky, tyto trasy bohužel nebylo možné uskutečnit. Využity tak byly zvláště trasy z Hvězdy, 

kolem bývalé Alfredovy chaty a kolem Skřítku a i přes vlhký sníh si mnozí účastníci zalyžovali. V pátek se 

dokonce podařilo uskutečnit nejnáročnější trasu celé akce, a to přejezd z Červenohorského sedla až na Skřítek. 

Jednalo se o malou skupinu, ale ohlasy byly velice příznivé.  

Obdobné podmínky trvaly i v sobotu, též bylo nutné změnit vedení tras. Zdatní účastníci absolvovali trasu z 

Ovčárny na Červenohorské sedlo a někteří vystoupali až na Praděd.  

I přes nepřízeň počasí a jiné negativní vlivy bylo snahou pořadatelů ukázat účastníkům krásu našich hor, 

doporučit jim vhodné trasy a zajistit především jejich bezpečný návrat z jednotlivých tras.  

Pro příznivce sjezdového lyžování byly k dispozici nedaleké skiareály v Malé Morávce, v Karlově, ve Staré Vsi, 

i v Dolní Moravici.  

Mnoho turistů využilo připravené pěší trasy, zejména tzv. Vychodilovu stezku kolem Strálku a na Rešovské 

vodopády. Každá trasa měla svého průvodce. V pátek ráno všechny zaskočila ledovka, mlha a déšť. Trasa z 

Rešova k Fialovu mlýnu připomínala mírně rozbředlou bobovou dráhu, tak že ti, kteří neměli nesmeky či mačky, 

se vraceli z túry značně promočeni. Trasa se obešla bez úrazu. V pátek bylo v organizované skupině cca 50 

účastníků a individuálně šlo do protisměru cca dalších asi 40 účastníků srazu. V sobotu bylo podstatně 

přívětivější počasí než v pátek, polojasno až slunečno, výborná viditelnost, teplota kolem +6°C, sníh postupně 

odtával. V sobotu již byl o trasu na Rešovské vodopády menší zájem, i když trasa již byla mnohem bezpečnější, 

na trati již byly jen ojedinělé zmrazky. Trasa se líbila, v údolí řeky Huntavy jsou krásné, kůrovcem nepoškozené 

lesy, vodopády i krásné skalní útvary. 

 
 

Zimní táboření jako součást XI. MZST v Rýmařově proběhlo v příjemném prostředí Campu Indiana v 

Janovicích. Celkem se účastnilo 35 táborníků z celé republiky, 4 Poláci a 1 Slovák. V pátek většina tábořících 

absolvovala pěší trasu na Rešovské vodopády, celkem 25 km, v sobotu 22 km dlouhý okruh na rozhlednu v 

Nové Vsi. Vařit bylo možno venku na ohni v areálu Campu a večer táborníkům poskytla zázemí útulná Country 

hospůdka, kde za zpěvu a hraní na kytary a banjo táborníci trávili večery. Táborníky navštívili nejvyšší 

představitelé KČT v čele s předsedou, místopředsedou, generálním sekretářem a čestným předsedou klubu.  

O pohodu a dobré jídlo v průběhu táboření se postarali pořadatelé z Horní Datyně. V sobotu odpoledne bylo 

slavnostně předáno prvních 35 hodnotných ocenění pro Zasloužilé zimní táborníky. I přes celkem špatnou 

předpověď počasí si účastníci táboření opravdu užili a ani nezmokli. Pouze sníh zmizel úplně před očima.  
 
Zdroj: Zpráva o činnosti KČT Oblast Moravskoslezská 
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KČT, oblast Zlínský kraj 

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

Místopředseda, dekretář, mládež a oblastní správce databáze:         Karel Janošek   

Hospodářka:                                                                         Alena Bártková 

Člen výboru, značení:                                              Drahomír Makyča 

Člen výboru, cykloznačení:                                                   Božena Sukovitá 

Člen výboru, ochrana přírody:                         JUDr. Libuše Tkadlecová 

Člen výboru, webové stránky:                           Ing.Miriam Kallerová 

Člen výboru, propagace:                                          Ing. Miloslav Vítek 

 

Sídlo:    Dolní Jasenka 171, 755 01 Vsetín 

Web:    www.kctzlinskykraj.com. 

 

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

 

 Ve 30 odborech bylo registrováno 2 533 členů. Z tohoto počtu bylo 615 členů do 26 let (především členů 

TOM), to je 24 % a 1013 seniorů (cca 40 %). V roce 2020 se sice členská základna snížila o 33 členů, přesto má 

oblast 36 % členů v produktivním věku! 

 

2. Zpráva o činnosti  
V období od konference v roce 2020 se oblastnímu výboru podařilo uskutečnit 4 jednání oblastního výboru. 

Oblast zasáhla epidemie Covid-19 a to v období březen až červen a opět září až prosinec. 

Oblast vydala v nákladu 1100 ks Oblastní kalendář turistických akcí. Kalendář se v roce 2020 opravdu povedl, a 

to nejenom obsahově a graficky, ale i finančně, díky dostatku reklam. Kalendáře byly předány na IC v kraji.  

Oblast Zlínského kraje začala provozovat vlastní webové stránky na nové adrese:  

https://www.kctzlinskykraj.com/. 

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

Zlínského kraje pracovali v roce 2020 ve ztížených podmínkách. V rámci své činnosti se zaměřili především na 

obnovu značení pěších turistických tras a horských pásových cyklotras, včetně výměny těžké orientace, stojanů 

TVM a směrovníků. Byla provedená obnova 829 km značení, údržba 57 stojanů TVM a 25 směrovníků.  

Každoročně pořádané školení pro značkaře se v roce 2020 skrz pandemii neuskutečnilo. Komise značení i nadále 

udržuje dobrou spolupráci s krajským ředitelstvím Lesů ČR a CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty.  

Krajská komise cykloznačení Zlínského kraje v roce 2020 zajistila kontrolu a údržbu 1400 km cyklotras. Tuto 

činnost vykonávalo 21 cykloznačkařů. Momentálně se shání jeden cykloznačkař pro okres Kroměříž.  

Důležité je i to, že Zlínský kraj má zájem podporovat údržbu stávající sítě cyklotras, a proto připravil novou 

„Koncepci rozvoje cyklistiky na územní Zlínského kraje“.  

 

3. Významné akce oblasti 
Podzimní seminář odborů, prioritní akce oblasti musel být z důvodů vládních nařízení zrušen.  

Spolupráce s KST, Regionální radou Trenčín, se kterou se střídavě organizuje společná akce „Přátelství bez 

hranic“ se stala dobrou tradicí. Pracovní setkání se díky epidemiologické situaci v roce 2020 neuskutečnilo, tak 

jako ani samotná akce „Přátelství bez hranic“. 

PR oblasti připravovala i další významné akce oblasti, ale díky Covid-19 se některé z nich nedaly uskutečnit. 

Částečně se podařilo realizovat akci „Skalní útvary Zlínského kraje“. Běžné akce se však odborům celkem 

podařilo uspořádat.  

Připravené školení vedoucích turistiky muselo být o rok odloženo. 

Výkonnostní turistiky se situace s Covid-19 nijak zvlášť nedotkla.  

Poměrně dobře se vydařily akce organizované oblastní sekci VHT. Jednak dobře funguje oblastní středisko 

VHT, kde byli vyškolení další zájemci o VM VHT, přiměřený zájem je i o účast na oblastním semináři VHT.  

Především se ale podařilo zorganizovat (a to hlavně zásluhou členů oblastní sekce VHT) významnou akci KČT, 

kterou byl 10.ročník akce “Dny vysokohorské turistiky na skalách Žďárských vrchů“. V období před opětovným 

zavedením protiepidemiologických opatření se na Vysočině sešel rekordní účast 73 osob, z čehož byl největší 

počet 23 účastníků z oblasti Zlínského kraje. 

I další akce charakteru VHT se uskutečnily díky jejich termínům, protože jsou organizovány od pozdního jara do 

začínajícího podzimu, tedy do doby, kdy polevila protiepidemiologická opatření. 

http://www.kctzlinskykraj.com/
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4. Práce s dětmi a mládeží 
Z celkového počtu 2533 členů naší oblasti bylo k 31. 12. 2020 zaregistrováno 811 členů TOM začleněno v 15 ti 

odborech naší oblasti. Z toho vyplývá, že v 50 % odborů Zlínského kraje se pracuje s mládeží. Oblast Zlínského 

kraje měla dále 29 juniorů začleněných v 12 odborech. Také činnost tomíků a další naší mládeže byla 

poznamenána epidemií Covid-19. Nemohlo se uskutečnit krajské kolo Turistického závodu, a i další akce na 

krajské úrovni. Podařilo se však zúčastnit se celostátního srazu TOM v Mikulášovicích, který se i přes 

hygienická omezení konal v omezeném počtu a to 3 oddílů TOM právě z našeho kraje – TOM Napajedla, TOM 

Myšáci Kelč a TOM Pawnee Bystřice p. Hostýnem.  

Díky rozvolnění v letních měsících se podařilo našim oddílům uspořádat letní tábory prakticky v neomezeném 

rozsahu a také i mnohé naplánované oddílové akce. Bohužel výrazná část roku donutila oddíly organizovat 

oddílovou činnost na dálku, a to buď formou her a soutěží pro jednotlivce nebo online schůzkami. Jednu 

z nejúspěšnějších takových akcí v rámci celé republiky zorganizovali TOM Zlaté Šípy z odboru KČT Valašský 

tomík pod názvem „Hořcová výzva“.  

Na poli mládeže naše oblast úzce spolupracuje s Asociací TOM ČR.  

 

5. Propagace činnosti KČT 
KČT zvláště v současné době, když se objevuje názor, že stárne a že se nachází za svým zenitem, potřebuje 

propagaci, aby si společnost uvědomila její význam v měnící se době. Tradiční iniciativy KČT jako je 

značení, chaty, mapy, bedekry, zanikají moderní dobou byznysu a technického pokroku, který již dávno 

uchvátil společnost a mění svět někdy rychleji, než je zdrávo. 

Slovo Turista a turistika nabývá v médiích hanlivého významu. Turisté v médiích „škodí životnímu 

prostředí“, nedbají na svoji bezpečnost, strhávají lavinu“ a podobně. Neukázněný rekreant má v médiích 

stejné pojmenování jako člen KČT, který se podílel na zakládání tohoto státu a který má stále podíl na 

udržitelném rozvoji cestovního ruchu u nás i ve světě. 

Smutné je, že si své místo v dnešní společnosti musí hájit Klub sám. Sám musí upozorňovat na své 

přednosti nejenom činy, ale i slovem. V demokratické společnosti má přednost většina, a proto musí KČT 

usilovat o početnou základnu. 

K čemu budou námi vyznačené stezky na nejatraktivnějších místech země, když se po nich budou 

pohybovat neukáznění rekreanti v narůstajícím množství s různými „sportovními ambicemi“ a s prostředky 

často nevhodnými pro pobyt v přírodě? 

K řešení těchto nastupujících společenských problémů by mohl pomáhat KČT. Rozvoj organizované 

turistiky přispívá k většímu využití hromadné dopravy s příznivými ekologickými důsledky, k výchově 

jedince v přátelském kolektivu k šetrnému pohybu v přírodě. 

To jsou důvody, kromě jiných, proč potřebuje současná společnost Klub českých turistů. 

 

Zmínil jsem se o tom, proč potřebuje Klub propagaci. Nyní k tomu, jaké formy užívá a jak v nich přispívají 

oblasti, odbory i členové. 

Časopis Turista-články, soutěž obrázků, příspěvky do zpráv. Mám-li hodnotit stav, tak časopis má dobrou 

úroveň, měli bychom dávat více příspěvků do zpráv a měli bychom řešit situaci klesajícího počtu 

předplatitelů z řad turistů. 

Slevový systém Eurobeds, v předchozím roce po několikaletém útlumu nabral reprezentativní úroveň v 

tiskové i internetové formě, ale slevoví partneři si stěžují, že málo využíváme příležitostí, které nabízí, a 

tak o ně přicházíme. Proto byla vyhlášena soutěž na využívání slevových nabídek a oblasti byly vyzvány k 

nahlášení obchodních zástupců z řad členů k získávání nových slevových partnerů. Krizová pandemická 

situace v minulém a tomto roce narušila výrazně funkci slevového systému. Internetový zpravodaj KČT je 

přínosný, měli bychom více přispívat po ukončení krizového stavu zprávami o činnosti v naší oblasti. 

Internetové stránky oblasti dosáhly zlepšení úrovně a taktéž je třeba pochválit odbory, které mají své  

stránky a přispívají k propagaci klubové činnosti. 

Kalendář akcí oblasti je hlavním informátorem o činnosti Klubu, měl by být bohatší na akce pro veřejnost. 

Měl by informovat i o tom, že odbory pořádají mnohem více interních akcí a že akce v kalendáři jsou jen 

ukázkou činnosti Klubu. Dobrou propagační akcí byla každoroční akce „Přátelství bez hranic“ pořádaná se 

slovenskými kolegy. Vloni i v letošním roce je vlivem pandemie její konání znemožněno.  

V roce 2016 jsme zahájili spolupráci s rozhlasem Brno v pravidelném vysílání o pořádaných akcích. 

Iniciativu v této oblasti v současné době přebírá krajská agentura Východní Morava. 

Sérii festivalů turistických amatérských filmů a fotografií a s tím spojených výstav fotografií ve výstavní síni na 

zlínském magistrátu jsme ukončili a zatím se nacházíme v době útlumu. 

 
Zdroj: Zpráva o činnosti oblasti 2020 
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Statistika turistických akcí KČT v roce 2020 

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

akcí na rok 2020, jak celostátním tak oblastních. Z uvedených čísel vyplývá, že turistických akcí, i přes 

problémy s covidem, se zúčastnilo přes 200 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. 

 

Oblast 
Počet 

členů 

akce 

odborů 

počet 

účastníků 

akce pro 

veřejnost 

počet 

účastníků 

počet 

brigád 

počet 

hodin 

KČT oblast Praha 2818 547 7173 44 6430 7 153 

KČT oblast Středočeská 2434 410 6236 79 5408 19 1653 

KČT Oblast Jižní Čechy 1490 263 6430 167 1049 23 1181 

KČT oblast Plzeňského 

kraje 
1592 436 5507 75 10053 42 745 

KČT Karlovarský kraj 765 108 2910 106 5061 9 109 

KČT oblast Ústecký kraj 2571 590 8063 87 8484 145 2203 

KČT Libereckého kraje 1607 361 5238 184 10040 25 700 

KČT oblast 

Královehradeckého kraje 
1883 378 5584 41 3253 126 3504 

KČT Pardubický kraj 2665 599 10028 26 2570 6 440 

KČT Vysočina o.s. 1734 643 8266 32 9042 25 1094 

KČT Jihomoravská oblast 3217 955 10485 87 9397 73 5295 

KČT oblast Olomouckého 

kraje 
1504 466 6734 41 12754 6 277 

KČT oblast 

Moravskoslezská 
4758 969 20350 160 12498 171 14664 

KČT oblast Valašsko 

Chřiby 
2533 438 6637 150 4872 53 782 

CELKEM 31571 7163 109641 1279 100911 730 32800 

 

Turistikou k aktivnímu stáří  
 
V roce 2020 nebyl projekt Turistikou k aktivnímu stáří podpořený dotací MPSV, ale přesto se podařilo udržet 

tento projekt pod názvem aktivní senioři, v činnosti v rámci možností, které byly dány covidovou pandemií.  

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. 

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. 

  

Můžeme nabídnout infrastrukturu (značení tras, informační materiály, zkušené vedoucí turistů 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. 
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Pro zapojené seniory – koordinátory je nezanedbatelný finanční příspěvek jako odměna za odvedenou práci 

pro jiné seniory. 

V roce 2020 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. 

 

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 2020 se povedlo za podpory ministerstva školství zprostředkovat 

finanční pomoc pro činnost uvedené sekce. Z důvodu omezení možností pohybu proběhly akce v omezené míře 

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 od roku 2009 buduje v rámci vlastního programu „Turistika pro všechny“ značení 

turistických stezek, vhodných pro vozíčkáře. Trasy jsou vyznačeny směrovkami s logem vozíčkáře a na několika 

místech obsahují vývěsné mapy s popisem trasy a zajímavostí na trase. 

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 

 Červená trasa je náročnější a může být ve spádu do 6 % (místy do 12 %), po zpevněném povrchu 

s překážkami do 5 cm. Je určena pro mechanické vozíky s doprovodem, handbiky a elektrické vozíky. 

 Nejobtížnější je trasa černá, která může být ve spádu 12 % (místy až 20 %) i po přírodním povrchu 

s překážkami do 7 cm a je určena pro vozíčkáře s doprovodem a elektrické vozíky. 

Většina tras tvoří okruhy, které je možno různě kombinovat a projet trasu kratší nebo delší. 

Trasy jsou rovněž použitelné k procházkám s dětským kočárkem. 

 

Vozíčkářské trasy KČT 

 

Poř. 
Rok 

otevření 
Místo Název trasy Obtížnost 

Délka 

v km 

1.  2009 Brno Mariánským údolím modrá 12,0 

2.  2010 Lutová Okolo rybníků, Za Emou 

Destinnovou 

modrá, červená 12,5 

3.  2011 Plzeň Kolem Boleveckých rybníků modrá, červená 9,0 

4.  2011 Hradec Králové Městské lesy modrá, červená 14,0 

5.  2012 Praha 13 Okolo Centrálního parku červená 5,8 

6.  2012 Vizovice Vizovická černá černá 7,0 

7.  2013 Kladruby u Vlašimi Okolo Rehabilitačního ústavu červená 4,6 

8.  2013 Hrabyně Okolo Rehabilitačního ústavu modrá, červená 5,6 

9.  2014 Svitavy Les Brand červená 12,0 

10.  2014 Praha 4 Kunratický les červená 5,1 

11.  2015 Slatiňany u Chrudimi Podhůra černá, červená 4,9 

12.  2016 Břehy u Přelouče K Černému Nadýmači červená 6,4 

13.  2017 Klimkovice u Ostravy Okolo Klimkovických lázní červená 6,2 

14.  2018 České Budějovice Okolo Vrbenských rybníků červená 5,6 

15.  2018 Františkovy Lázně Okolo Františkových Lázní modrá, červená 8,8 

16.  2020 Krásná Lípa Vozíčkářská trasa Krásnolipskem červená 13,5 

17.  2020 Ostrava Do Bělského lesa červená 7,8 

18.  2020 Humpolec Za Hliníkem do Humpolce červená 3,0 

 

Dotazy a žádost o letáky k trasám a mapky zasílejte na e-mail: kct@kct.cz 

mailto:kct@kct.cz
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Žádáme vozíčkáře, kteří některou trasu pojedou, aby nám napsali svůj dojem z trasy a závady, které na trase 

objevili. 

 

 

 
 
Fotografie z otevření stezky pro vozíčkáře zdroj KČT 

 

 

 

Informační centrum KČT Praha 
  
Od roku 2019 je přestěhovaná oblast KČT Praha z původní adresy do nového sídla na Výstavišti v Praze  - 

Holešovicích. Z důvodu omezených prostor i omezených finančních prostředků došlo k redukci služeb oblasti i 

poskytování informací. 

Na dotazy odpovídají 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 patnáctým rokem fungovalo muzeum turistiky v Bechyni. Nové infocentrum poskytuje zájemcům potřebný 

informační servis. V době omezených předpisů z důvodu Vládních nařízení byl provoz zkrácený  

Otevírací doba:   1.6 – 30.6; 6.9.- 30.9.   – So, Ne, Svátek      9-12.30, 13-17 

                           1.7. – 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. 

Informace o aktuálních akcích KČT turistických i o doprovodném programu najde zájemce na webových 

stránkách KČT www.kct.cz. 

V roce 2020 měla vliv na pořádání akci covidová pandemie. Pořádané akce se přesunuly do oblasti 

rodinné a individuální turistiky. Přes všechny problémy si mohli zájemci vybrat z nabídky témat na výlety 

a pobyty v přírodě. 

 

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. 

 

Webové stránky KČT  

 
KČT zapracoval na svých webových stránkách a  podařilo se zájemcům nabídnou modernější a přehledněji 

uspořádané informace. Zájemce zde nalezne informace o turistických akcích, doprovodném programu. Dále 

informace o partnerech a spolupracovnících KČT a v neposlední řadě také informace o významných osobnostech 

turistiky a dalších výročí spojených s činností KČT. 

V roce 2020 se podařilo KČT zprovoznit  e-shop a nabídnout turistům zakoupení předmětů s turistickou 

tématikou. 
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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 2020 (v tis. Kč) 

 

Výnosy 22 676 Náklady 22 570 
Přijaté příspěvky 3 226 Spotřebované nákupy a služby 11 627 

Provozní dotace 11 964 Osobní náklady 5 160 

Z toho dotace Ministerstva 10 339 Daně a poplatky 214 

            Dotace Kraje a města 1 625 Daň z příjmu 25 

            Nadace    

Tržby za vlastní výkony 7 112 Poskytnuté příspěvky 2170 

Tržby z prodeje majetku 0 Odpisy 2739 

Ostatní výnosy 374 Ostatní náklady 635 

 

 

 
PŘEHLED DOTACÍ KČT V ROCE 2020 
 

Poskytovatel dotace 

Přidělená 

dotace 

čerpání 

dotace 
 

   

Ministerstvo pro místní rozvoj 5 005 000,00 5 005 000,00 Údržba značených turistických tras 

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

Ministerstvo kultury 180 000,00 180 000,00 

Oprava střešní krytiny TCH 

Dobrošov  

Ministerstvo obrany 69 300,00 69 300,00 Turistické závody 

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

Jihočeský kraj  25 000,00 25 000,00 Muzeum turistiky 

CELKEM 11 964 300,00 11 964 300,00   

Poskytovatel  nadace  čerpání  

 

Nadace Prazdroj, Radegast 300 000,00 

300 000,00 Využití dešťové vody pro nové 

sociální zařízení turistické chaty 

Ostrý 

CELKEM   300 000,00 300 000,00  

 

 

 

 
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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