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Klub českých turistů, odbor Mapa Brno 

pořádá pod záštitou ústředí Klubu českých turistů, 
za podpory KČT Jihomoravská oblast 

ve dnech 24. – 26. září 2021 

 52. ročník mezinárodního pochodu a setkání turistů 

JEDE KUDRNA OKOLO BRNA  

Akce se koná pod záštitou starosty MČ Brna Bystrc 
JUDr. Tomáše Kratochvíla 

Pochod je zařazen do kalendářů KČT, IML a IVV. Plnění odznaku „Turistická 200“, 
akce pro rodiče s dětmi v rámci programu Rodinné turistika. 

Zveme všechny přátele zdravého pohybu na jedno z největších mezinárodních turis-
tických setkání v České republice. 
 
Vzhledem k bezpečnostním opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru jsme 
se mezinárodní pochod „Jede Kudrna okolo Brna 2021“ koná v omezeném rozsahu 
jako loni. Nebudeme zajišťovat snídaně, noclehy v tělocvičně, sobotní taneční zába-
va a občerstvení na kontrolách bude možné jen do vlastního hrníčku. 
Podle aktuálních pokynů české vlády můžeme opatření i zpřísnit. 
Každý účastník musí mít potvrzení o očkování proti Covid nebo o testu, 
příp. prodělaném onemocnění, musí je prokázat "Covid pasem" nebo mobil-
ní aplikací "Tečka". 
Sledujte webové stránky, budeme tam uveřejňovat aktuální informace. 
 
Kontaktní adresa pořadatele 
KČT, odbor Mapa Brno, Kamechy 14, 635 00 Brno 
e-mail: info@iml-czech.com, www.iml-czech.com 
tel: 603 538 168 
  



cz 2021/a 

 str. 2 

PROGRAM – JEDE KUDRNA OKOLO BRNA 
Pátek 24. září 2021 

12:00 – 22:00  Prezence účastníků pochodu, Společenské centrum, Brno Bystrc 
15:30 – 16:30  Rozmarný kolomaznický pochod (12 km) 

 Průběžný start: Společenské centrum, Brno Bystrc 
17:30 – 20:00  Cíl Rozmarného kolomaznického pochodu – na nádvoří hradu Špilberk 

Sobota 25. září 2021 
 7:30 –   8:00  Prezence a start pochodů na 33, 40 km, Společenské centrum, Brno Bystrc 
7:30 – 10:00  Prezence a start pochodů na 10, 20 km, Rodinná turistika KČT (10 km) 

10:00 – 18:00  Cíl pochodu, výdej diplomů, Společenské centrum, Brno Bystrc 
18:00  Uzavření všech cílů 

Neděle 26. září 2021 
 7:30 –   8:00  Prezence a start pochodů na 29, 42 km, Společenské centrum, Brno Bystrc 
7:30 – 10:00  Prezence a start pochodů na 10, 20 km, Rodinná turistika KČT (6-10 km) 

10:00 – 17:00  Cíl pochodu, výdej diplomů a medailí, Společenské centrum, Brno Bystrc 
17:00  Ukončení pochodu – uzavření všech cílů 

  Změna programu vyhrazena! 
 

PREZENCE, START, CÍL POCHODŮ 
Prezence, start a cíl všech pochodů je ve Společenském centru (v Kulturáku), které se nachází 
na ulici Odbojářská č. 2 v Brně Bystrci. GPS: 49° 13,384’ N, 16° 31.787’ E. 
Doprava od hlavního nádraží ČD šalinou (brněnskou tramvají) č. 1 směr Ečerova. Zastávka 
Brno Bystrc – ZOO. Odsud cca 600 m do kopce Odbojářskou ulicí. 

STARTOVNÉ A CENY SLUŽEB 
Dvoudenní pochod JEDE KUDRNA OKOLO BRNA – IML, IVV, Turistická 200 
Dvoudenní pochod je zařazen do seriálu IML (International Marching League) a IVV. Pro oce-
nění IML je třeba absolvovat nejméně 20 km/den (účastníci starší 70 let minimálně 10 
km/den). Nesplníte-li podmínku minimální trasy, medaili obdržíte, ale na razítko IML nemáte 
nárok. 
Startovné – dvoudenní pochod s medailí IML: 

Přihláška a platba do 15. září 2021 425 Kč / 2 dny Sleva KČT/KST 125 Kč 

Později – nebo na startu v Brně 475 Kč / 2 dny Sleva KČT/KST je stejná 125 Kč 

Sleva na startovném pro členy KČT a KST: průkaz předložte na startu. 
Děti platí plnou cenu. Nepožadujete-li pro ně medaili a razítko IML, přihlaste je na dva „jedno-
denní pochody“ se slevou 50 % – v sobotu i v neděli (viz dále). 
Startovné zahrnuje razítka do průkazů IVV a IML, medaili a diplom pochodu, barevné mapky a 
popisy tras, tatranky a nápoje do vlastního hrníčku na trasách. 
Jednodenní účast na pochodu JEDE KUDRNA OKOLO BRNA – IVV, Turistická 200 
Pochod je zařazen do seriálu IVV, možnost výběru trasy různé délky. 
Cena nezahrnuje medaili pochodu, není ji možno ani dokoupit. 
Můžete se přihlásit i na dva jednodenní pochody – v sobotu i v neděli. Je to levnější, než 
dvoudenní pochod, nemáte však nárok na razítko IML ani na medaili.  
Startovné – jednodenní pochod bez medaile: 

Přihláška a platba do 15. září 2021 50 Kč / 2 dny Sleva KČT/KST 20 Kč 

Později – nebo na startu v Brně 60 Kč / 2 dny Sleva KČT/KST 20 Kč 
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Sleva na startovném pro členy KČT a KST: průkaz předložte na startu. 
Děti do 10 let mají slevu 50%. 
Startovné zahrnuje razítko do záznamníku IVV, diplom pochodu, barevné mapky a popisy tras, 
tatranku a nápoje do vlastního hrníčku na trasách. Bez medaile.  
Podrobnosti o možnostech získání medaile též na www.iml-czech/com/cz/propo.php 
Sobotní trasa RODINNÁ TURISTIKA 6,5 km (zdarma) 
Trasa vede přes Komín na letiště v Medlánkách (kde budou pro děti 
připraveny různé zajímavé a zábavné hry). Startovní průkaz, map-
ka a popis trasy, nápoje na trase – pro rodiče s dětmi zdarma. 
Není třeba se přihlašovat předem. 
Nedělní KOČÁRKOVÁ TRASA 6 až 10 km (zdarma) 
10 km trasa vede Údolím oddechu ke kontrole u rybníka ve Vrbov-
ci, po absolvování okruhu ke Kohoutovicím zpět na kontrolu a zpět 
do Bystrce. Trasa jde zkrátit na 6 km (návrat rovnou od kontroly). 
Na začátku trasy Údolím oddechu je dětské hřiště s různými atrakcemi. 
Startovní průkaz, mapka a popis trasy, nápoje na trase – pro rodiče s dětmi zdarma. Není 
třeba se přihlašovat předem. 
Rozmarný kolomaznický pochod (IVV) 
Pochod se koná v pátek odpoledne. Cíl na hradě Špilberk, hradní zvonkohra. Startovné se 
nevybírá. Pořadatel Odbor KČT Kudrna. Není třeba se přihlašovat předem. 
Podrobnosti na www.kudrna.cz/kct/kolomaznicky-pochod 

UPOZORNĚNÍ, POJIŠTĚNÍ 
Pochod se koná za každého počasí. Každý účastník pochodu jde na vlastní nebezpečí. Pro 
všechny účastníky pochodu (členy i nečleny KČT) platí úrazové pojištění, které KČT sjednal ve 
spolupráci s Českým olympijským výborem u pojišťovny VZP (www.kct.cz/pojisteni). Pro nej-
delší trasy je vhodné absolvovat předem zdravotní prohlídku. 

PŘIHLÁŠENÍ 
Přihlašujte se, prosím, pomocí formuláře na našich internetových stránkách: 
www.iml-czech.com/cz/prihl.php, případně vyplňte vytištěnou přihlášku z těchto propozic a 
odešlete jí na naši poštovní adresu: KČT, odbor Mapa Brno, Kamechy 14, 635 00 Brno nebo 
oskenovanou e-mailem na prihlaska@iml-czech.com. 
Přihlášky podané (nebo startovné zaplacené až po 15. září 2021) mají vyšší startov-
né. Při zrušení účasti po 15. září 2021 účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.  
Změna jména přihlášeného je zdarma, kontaktujte nás e-mailem. 

SKUPINY 
Každý člen skupiny musí vyplnit svoji přihlášku. Skupina o deseti a více členech může zaslat 
seznam účastníků v Excelu – viz www.iml-czech.cz/cz/propo.php.  

PLATBA 
Peníze poukažte na náš bankovní účet u FIO banky: 2600335065/2010 (platby z ČR).  
Peníze na tento účet můžete poslat i poštovní poukázkou „A“. V tom případě nám, prosím, 
sdělte datum platby (stačí e-mailem prihlaska@iml-czech.com), poštovní platby se špatně 
dohledávají. Potvrzení o platbě si pro jistotu vezměte s sebou do Brna. 
Jako variabilní symbol (VS) uveďte přidělené startovní číslo. Vyplňujete-li přihlášku v papírové 
formě, zvolte si jako VS nějaké číslo které zároveň napíšete do příslušné kolonky na přihlášce. 
Prosíme o poukázání peněz na náš účet do 15. září 2021. Pozdější platby už vyřídíte jen 
v Brně, ovšem za vyšší cenu startovného (475 nebo 60 Kč).  
Výjimku tvoří zahraniční účastníci, mezinárodní převody peněz jsou zatíženy velkými poplatky, 
takže mohou v Brně zaplatit bez přirážky. 
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UBYTOVÁNÍ (www.iml-czech.com/cz/ubyt.php) 
Ubytování si zajišťuje každý sám, v Brně je velké množství ubytovacích zařízení, můžete použít 
i rezervační portály, jako hotel.cz, hotely.cz, trivago.cz, hostelworld.com, hotels.com apod. 
Další tipy Vám může doporučit paní Pečinková z Turistického informačního centra TIC BRNO 
(Věra Pečinková, Radnická 2, Brno, tel: 542 427 153, e-mail: pecinkova@ticbrno.cz) 
Camping Hana, Veverská Bítýška, Dlouhá 135, www.campinghana.com 
   phone: 607 905 801, camping.hana@seznam.cz. 
Kemp Oáza, Ostrovačice u Brna, náměstí Viléma Mrštíka 10 
   phone: 606 457 448, info@kempoaza.cz 
   www.ekempy.cz/jihomoravsky-kraj/brno-venkov/94-kemp-oaza-ostrovacice 
Camp Alpa, Ostrovačice u Brna, Osvobození 258, www.campalpa.cz 
   phone: 602 715 674, campalpa@gmail.com 

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB 
Ing. Jaroslav ŠLECHTA – ředitel akce  
Zdeněk CABALKA – předseda KČT, odbor Mapa Brno, technický ředitel akce 
Ing. Michael STANOVSKÝ – webmaster, přihlášky, prihlaska@iml-czech.com  

KALENDÁŘ AKCÍ IML – změny vyhrazeny, aktuální údaje na Internetu www.imlwalking.org 

European Region 2021 2022 
Arenzano (IT) zrušeno 10. – 11. 9 
Barcelona (ES) zrušeno 15. – 16. 10 
Bern (CH) zrušeno 28. – 29. 5. 
Blankenberge (BE) zrušeno 30. 4. – 1. 5. 
Borås (SE) 24. – 25. 4. 23. – 24. 4. 
Brno (CZ) 25. – 26. 9. 24. – 25. 9. 
Castlebar (IE) zrušeno 30. 6. – 3. 7. 
Diekirch (LU) zrušeno 11. – 12. 6. 
Fulda (DE) 2. – 3. 10. 1. – 2. 10. 
Gilboa (IL) zrušeno 1. – 2. 2. 
Chantonnay (FR) zrušeno 26. – 29. 5. 
Kaunas (LT) 7. – 8. 8. 6. – 7. 8. 
Nijmegen (NL) zrušeno 19. – 22. 7. 
Seefeld (AT) 17. – 19. 9. 16. – 18. 9. 
Vaasa (FI) zrušeno 12. – 14. 8. 
Verdalsora (NO) 28. – 29. 8. 27. – 28. 8. 
Viborg (DK) zrušeno 25. – 26. 6. 
Wellingborough (UK) zrušeno 14. – 15. 5. 
Pan Pacific Region 2021 2022 
Arlington (USA) 16. – 17. 10. 15. – 16. 10. 
Beijing (CN) 11. – 12. 9. 10. – 11. 9. 
Canberra (AU) 27. – 28. 3. 26. – 27. 3. 
Dalian (CN) 15. – 16. 5. 14. – 15. 5. 
Higashi-Matsuyama (JP) zrušeno 4. – 6. 11. 
Jogjakarta (ID) 10. – 21. 11. 19. – 20. 11. 
Rotorua (NZ) 20. – 21. 3. 19. – 20. 3. 
San Antonio (USA) zrušeno 19. – 20. 2. 
Taipei (TW) 13. – 14. 11. 12. – 13. 11. 
Won-Ju (KR) zrušeno 29. – 30. 10. 
Yatsushiro City (JP) zrušeno 13. – 15. 5. 
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PŘIHLÁŠKA „JEDE KUDRNA OKOLO BRNA“ 
Doporučujeme použít internetové přihlášení na adrese www.iml-czech.com/cz/prihl.php 

Příjmení  Jméno  

Město  Stát  

Kolikátá účast na 
pochodu v Brně  Napište, po kolikáté se letos účastníte pochodu v Brně. 

Účastníte-li se letos poprvé, napište 1 

Variabilní symbol 
při platbě na účet  Vyplňte nějaké číslo  

kvůli identifikaci platby 

Číslo průkazu KČT   Zde napište číslo průkazu kvůli  
přiznání slevy pro členy KČT.  

Kontaktní telefon,  
e-mail  

 
Chci se účastnit následujících akcí a objednávám doplňující služby: 
zakroužkujte cenu služby (slevy) a do posledního sloupce vypočtěte částku Kč 
  startovné  sleva KČT celkem Kč 
2-denní pochod s medailí 
(IVV, IML, 200) 

so+ne 425 Kč *) 125 Kč  

1-denní pochod 
(IVV, 200) 

sobota 50 Kč **) 20 Kč  
neděle 50 Kč **) 20 Kč  

dítě do 10 let 50% sleva  
 Celkem  

        *) Při podání přihlášky resp. zaplacení po 15. září 2021 je cena vyšší 475 Kč 
      **) Při podání přihlášky resp. zaplacení po 15. září 2021 je cena vyšší   60 Kč 
 
Při zrušení účasti po 15. září 2021 účtujeme storno poplatek 50 %. 
 
Odesláním přihlášky beru na vědomí podmínky pochodu uvedené v propozicích.  
Každý účastník pochodu jde na vlastní nebezpečí. 
 
Budete-li platit za více účastníků najednou, vypňte následující údaje: 
Jméno skupiny:   Jméno vedoucího: 
Počet členů skupiny: 

Oscanovanou (vyfocenou) přihlášku spolu s kopií potvrzení o platbě zašlete 
do 15. září 2021 e-mailem na prihlaska@iml-czech.com 
případně poštou na naši adresu: KČT, odbor Mapa Brno, Kamechy 14, 635 00 Brno 
 
Podáním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů účastníka akce, berete 
na vědomí tyto propozice a informaci o dokumentaci akce na fotografiích a videu.  
Podrobnosti na našem webu www.iml-czech.com/cz/gdpr.php 
a www.iml-czech.com/cz/fotografovani.php 
Každý účastník musí mít potvrzení o očkování proti Covid nebo o testu, příp. prodě-
laném onemocnění, musí je prokázat "Covid pasem" nebo mobilní aplikací "Tečka". 
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