Klub českých turistů v sezóně 2021

Trvalou a nadčasovou inspirací pro poznávání krás naší země jsou turistické značené trasy. S jejich
značením začal Klub českých turistů (KČT) již před 132 lety. Dnes KČT značí a udržuje 43 590 kilometrů
pěších tras a 39 106 kilometrů cyklotras, a to díky úsilí dvou tisíc dobrovolných značkařů a finanční
podpoře ze strany MMR a krajů České republiky. Jedním z hlavních úkolů KČT je zachovat rozsah sítě
značených tras a průchodnost krajiny. V roce 2021 obnoví značkaři KČT jednu třetinu sítě pěších
turistických značených tras, konkrétně 15 000 kilometrů. V terénu bude vyměněno přibližně 6 000
tabulek a směrovek na rozcestích, a současně bude provedena údržba více než 700 směrovníků a 180
stojanů s turistickými vývěsními mapami.

Obliba putování po značených trasách neustále roste. Extrémní nárůst pohybu po značených trasách byl
loni i letos způsobený omezením možnosti vycestovat do zahraničí.

Hlavní projekt sezóny vede turisty po hranicích Česka

Nejnovější výzvou pro vyznavače pěší turistiky je možnost výletu po STEZCE ČESKEM, jejíž leitmotivem je
jednoduché motto „Může jít každý“. Stezka Českem představuje nekomerční projekt party nadšenců, kteří
se spojili s Klubem českých turistů a využili již existující síť turistických značených tras KČT k vytvoření
souvislé trasy pro putování krásnými místy naší republiky.
Projekt je jedinečný díky tomu, že jde o vůbec první oficiální dálkový přechod Česka. Stezka má severní a
jižní část (ta bude dokončena v červenci) a je možné ji absolvovat od západu na východ nebo opačně.
Právě dostupnost a variabilita „Stezky“ je to, co Češi na výletu ocení. Zúčastnit se mohou kompletní trasy
nebo jednotlivých úseků, což jejím účastníkům poskytuje velkou svobodu. Na cestu se mohou vypravit
jednotlivci, amatérští sportovci, skupinky nebo celé rodiny s dětmi. Ubytování je možné zajistit na chatách,
ve stanu nebo pod širákem. Více informací naleznete na www.stezkaceskem.cz.

Pozvánka na další výlety po turistických trasách

Novým trendem je snaha vytipovávat vhodné úseky značených tras pro certifikaci. První trasou v České
republice, která v roce 2019 získala evropský certifikát Leading Quality Trails Best of Europe, je úsek
„Stezky podél Lužnice“ z Plané nad Lužnicí přes Tábor a Bechyni do Týna nad Vltavou. Stalo se tak díky
spolupráci KČT s destinační společností Toulava.

Mnohé z turistických značených tras se řadí mezi dálkové a jejich názvy korespondují s příběhy, které byly
inspirací pro jejich vyznačení. Přibližně 60 tipů na tyto pojmenované trasy předal Klub českých turistů
k prezentaci webu www.kudyznudy.cz.
Patří mezi ně například:
- Cesta Vojty Náprstka
- Cesta Dr. J. S. Gutha-Jarkovského
- Riegrova stezka
- Jiráskova stezka
- Palackého stezka

Klub českých turistů každoročně uspořádá přes 3 000 akcí pro veřejnost s účastí kolem 400 tisíc turistů.
Některé letošní akce musely být z důvodu pandemie zrušeny nebo přeloženy na pozdější termín.
Informace jsou k dispozici na www.kct.cz v sekci Akce/Kalendář turistických akcí.

Od svého vzniku se KČT aktivně podílí na ochraně přírody, značené trasy například regulují pohyb turistů,
a vede své členy i veřejnost ke vzájemné úctě a ohleduplnosti. Také proto je partnerem projektu „Nejsem
prase“ a členové klubu se tradičně účastní akce „Ukliďme Česko.“

Klub českých turistů
Založen v r. 1888 skupinou vlastenců okolo Vojty Náprstka. Již 133 let nabízí program pro zdraví a poznání
přírody turistům všech věkových kategorií, vč. rodin s dětmi, seniorům a zdravotně handicapovaným.
Značením turistických tras významně přispívá k ochraně přírody a životního prostředí. Kromě značení
vydává turistické mapy, časopis Turista a každoročně také Kalendář turistických akcí. Pravidelně uspořádá
přes 3 tisíce akcí s účastí kolem 400 tis. turistů za rok. KČT provozuje turistický slevový systém EUROBEDS.
Ubytovací objekty KČT slouží nejenom členům, ale i turistické veřejnosti. KČT je integrován do významných
evropských i světových turistických asociací (ERA, IVV, IML)
Více informací naleznete na www.kct.cz

