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Zápis ze semináře zástupců pěší turistiky KČT z oblastí a krajů ČR 18.11.2022 v Krupce 

 
Program: 

              -  prezentace,zahájení   
1) představení pořadatele DP “Poslední puchýř 2022 “ 
2) informace o stavu pořádání akce DP “Poslední puchýř 2023“ 
3) informace o činnosti sekce pěší turistiky  
4) vyhodnocení akce Stezka okolo ČR 2022, připravované akce 
5) turistická 200 v roce 2023 
6) metodické akce, průkazy cvičitelů, lektorů 
7) vystoupení zástupce ústředí KČT a hostů KST, předání ocenění pořadatelům 
jubilejních akcí   
8) vydávání odznaků VOPT, Turistická 200, Vystup na svůj vrchol, Eurorando2016   
9) diskuze, závěr 

 
Přítomni: Čestný předseda KČT Ing. J.Havelka,místopředseda KČT Ing. M.Macka, člen 
vedení KČT a místopředseda PR Z.Cabalka,zástupce generálního sekretáře KČT Ing. 
M.Nováček,předsedové oblastí KČT Ústecký, Karlovarský a Středočeský kraj 
Zástupci Klubu slovenských turistů – předseda sekce pěší turistiky KST M.Svitek a člen 
sekce pěší turistiky KST Š.Mužík. 
Dále zástupci pěší turistiky z oblastí či krajů Praha, Středočeská oblast, Jihočeská oblast, 
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Jihomoravská oblast, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, KČT 
oblast Moravskoslezská. 
Omluveni: zástupci KČT Pardubický kraj a Královohradeckého kraje. 
Nepřítomen:zástupceKČT Liberecký kraj 
 
1) Předsedkyně odboru KČT Krupka p. R.Vodvářková přítomné přivítala a seznámila s 
počty dopředu přihlášených účastníků /450/ a počty pořadatelů akce/40/ a stručně s 
programem.Akce je podpořena KČT oblastí Ústecký kraj, městem Krupka /na zahájení byl 
přítomen starosta/,akce je pořádaná ve spolupráci se Sokolem a odbory KČT v místě. 
 
2) Po dlouhé nejistotě a výzvách je zajištěno uspořádání akce DP “Poslední puchýř 
2023“.Místo konání Žďár nad Sázavou. Také na rok 2024 jsou předběžně přihlášeni dva 
pořadatelé, rok 2025 je rezervován pořadatelům Moravskoslezské oblasti. 
 
3) Dosavadní předseda sekce pěší turistiky/J.Franc/ ukončil svoji činnost ve funkci. Novým 
předsedou sekce je pan Rosťa Klemeš – předseda KČT Olomoucký kraj a předseda KČT 
odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc. Přítomné seznámil, jakým směrem by se pěší 
turistika měla ubírat. Většina akcí KČT je pořád pěší turistika. Nové složení členů sekce 
bude zveřejněno na web. stránkách KČT. 
 
4)Z.Cabalka seznámil přítomné s průběhem a vyhodnocením akce Stezka okolo ČR 
2022.Akce proběhla 11.6.2022.Zúčastnilo se jen 1461 turistů na 101 trasách z 111.Akce 
nebude pokračovat. Ne ze všech oblastí či krajích se zapojili. Odbory, oblasti či kraje KČT 
mohou samostatně připravit a projít trasu. 



 
5) Turistická 200 v roce 2023bude probíhat i nadále. Pokud některé oblasti nenaplní počet 
akcí bude nabídnuto ostatním oblastem k doplnění jejich akcí, aby byl počet akcí 
v republice 200.Z.Cabalka informoval, proč vznikla turistická 200 - důvod nabídnout 
možnost prezentovat zájemce v propagaci na akcích KČT. Přihlížet by se mělo k většímu 
počtu účastníků na akci. 
 
6) Metodické akce – v rámci DP Poslední puchýř 2023 bude opět seminář zástupců pěší 
turistiky, v následujícím období bude připraven seminář pro lektory pěší turistiky. Seznam 
lektorů pěší turistiky byl aktualizován a byly vytištěny a předány nové průkazy na oblasti. 
Do konce roku nutno vyřešit žádosti KČT Středočeská oblast a KČT Liberecký kraj na 
jmenování nových lektorů pěší turistiky /žádostinebyly předány sekci pěší turistiky !!!/. 
Návrhy na jmenování lektorů pěší turistiky zasílejte na předsedu sekce pěší turistiky, tato 
projedná a schválí nebo neschválí. 
 
7) Předseda sekce pěší turistiky a místopředseda KČT předali zástupcům pěší turistiky z 
oblastí či krajů diplomy pro pořadatele jubilejních akcí.Žádáme o důstojné předání na 
odbory /výroční členské schůze odboru či na krajské konferenci/. Nepřítomným bude 
předáno na jednání UV KČT 2. -3.12.2022, kde budou přítomni zástupci oblasti či kraje. 
 
8) Termíny vydávání tematických odznaků v roce 2023 jsou uvedeny v kalendáři akcí 
KČT. Snahou je vydávat na akcích s větší účastí a poměrně výdejní místa rozdělit do 
krajů. 
 
9) Dotaz k logu 135.výročí založení KČT. Je umístěno v datovém skladu KČT, lze to 
použít. 
Odznaky 100 Jarních kilometrů zajišťuje a bude zasílat KČT oblast Ústecký kraj,Hradební 
1025/19, 400 01 Ústí nad Labem. 
 

L.Zoubek informoval o připravovaném vyhlášení CHKO Krušné hory, Modré hřebenovce a 
zákonu cestovní ruchu. 
 

J. Franc informoval o předávání informací oblastem /viz seminář pěší turistiky/, potvrzení 
účasti, komplikuje to činnost pořadatelům. Pozvánky budou na příště zasílány na oblast a 
přímo zástupcům pěší turistiky /po aktualizaci/. 
 

TTO turistické chaty – stížnost na to, že turista musí uhradit vstupné k získání razítka či 
konzumací. Není toto podmínkou – razítko má být v určených místech zdarma. Pověření 
zástupci z oblasti či kraje dostali sadu dvou razítek, v případě že razítko není, oznamte na 
oblast KČT, bude zjednána náprava. 
 

Z. Cabalka – nebude pokračování dosavadních mezinárodních letních srazů starou 
formou/Polsko, Maďarsko,Slovensko, Česká republika/. V Polsku 2022 účast 111turistů, 
nejpočetnější zastoupení měl KČT. Bude uspořádáno novou formou v ČR v roce 2024 s 
využitím dálkových tras turistů Slovenska, Maďarska a Česka.  
V roce 2023 bude uspořádán seminář cykloturistiky /zařazení elektrokol do KČT/. 
V roce 2024 bude seminář pěší turistiky a lektorů. 
Časopis turista – málo využívaná možnost propagace akcí, máme prostor k dispozici tyto 
pozvánky zveřejnit, nezapomínat i na společenskou kroniku či informování o proběhlých 
akcí.Rok 2024 rokem chat KČT. 
 

p.Ticha – nový internetový odbor KST cca 1500 členů, vybudoval několik útulen. Dále 
informoval o pořádání akcích v Sasku, kde pěší akce neplatí žádný poplatek, pouze cyklo 
a hipoturistika. 
 



p. Smitek KST reagoval. že odbor existuje, řídí ho jen 4 lidé a bohužel se nezúčastňují 
hlavních akcí KST ani nekonají schůzky a nezúčastňují se celostátní konference. 
 

p.Volek, Burel – moderní metody v turistice, využití moderních telefonů, e-trasy /plnění 
TTO, TO putování po trasách.   
 

p.Havelka – Stezka kolem Lužnice je jediná certifikovaná trasa KČT/prošla kontrolou a 
certifikací, 80000Kčuhradila města Planá n/L., Bechyně a TD Toulava. 
Petice za Roklanskou chatu - 5000 podpisůk zachování. 
Moderní pěší turistické trasy:informoval o tom, že vedení tras musí být mimo asfaltové 
komunikace, nesmí mít souběh s cyklotrasou a trasa by měla mýt vždy nějaký zajímavý 
cíl. Využít by se měly dosavadní cesty s použitímMHD,ČD či auta, aby výchozí místo bylo 
dostupné. 
 

p.Macka – vyjádřil podporu pěší turistice /nejvíce akcí/, moderním pěším trasám a hovořil 
o propagaci turistiky a o spolupráce KČT s dálkovými trasami, jako je Stezka okolo ČRa  
Via Czechia. Bude podporovat nové směry, jak nastínili p.Volek a Burel se zařazením do 
plánu sekce. 
 

Jiří Franc 
 
 


