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Klub českých turistů informuje...
Z jednání orgánů KČT
Vedení KČT se na svém prvním
jednání v roce 2019 sešlo ve
středu 30. ledna v Praze. Kvůli
náhlému onemocnění předsedy
Mgr. Vratislava Chvátala řídil
jednání místopředseda Zdeněk
Cabalka. Po schválení programu
a zápisu z předchozího jednání se
Vedení věnovalo kontrole úkolů,
z nichž zdůraznilo urychlení úprav
členské databáze v souvislosti
s propojením se sportovním
rejstříkem MŠMT. Následně bylo
konstatováno, že všechny hlavní
úkoly roku 2018 byly splněny.
Čestný předseda Ing. Jan Havelka
připomněl trvalou podporu volného vstupu do přírody, kterou je
třeba prosazovat prostřednictvím
poslanců a státních orgánů.
V bloku aktuálních informací byly
uvedeny výsledky jednání s ředitelkou agentury CzechTourism,
s náměstkem ministra školství,
mládeže a tělovýchovy a dále
byly připomenuty také výsledky
jednání ve Fóru cestovního ruchu
a s Arcibiskupskými lesy a statky
Olomouc o vedení turistického
značení v církevních lesích. Ing. Rostislav Kašovský přednesl zprávu
o aktuálním stavu chat a nemovitostí KČT a dr. Jan Eichler zprávu
o stavu hospodaření ke konci roku
2018, kdy KČT skončil s přebytkem
rozpočtu ve výši 2,7 mil. Kč.
Další jednání věnovalo Vedení
KČT zprávě o zajištění oblastních
konferencí a celostátní konference, která se uskuteční v Praze
dne 30. března 2019. Schválen
byl návrh Rady Síně slávy české
turistiky na uvedení čtyř osobností
a čtyř odborů do Síně slávy české
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Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 12. prosince 2018, schválilo navržená
vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Jana Ištoková (KČT, odbor TJ Česká Lípa)
• Ing. Václav Merhulík (KČT, odbor TJ Česká Lípa)
• Ing. Zorka Svobodová (KČT, odbor TJ Česká Lípa)
Čestné uznání KČT
• Jitka Moserová (KČT, odbor Divadlo Plzeň)
• Jana Dobrovolná (KČT, odbor TJ Česká Lípa)
Čestný odznak KČT
• Antonín Kaprál (KČT, odbor TJ Česká Lípa)
• Blanka Sedláčková (KČT, odbor TJ Česká Lípa)
• Pavel Vejtruba (KČT, odbor TJ Česká Lípa)
Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
• Pravoslav Vebr (KČT, odbor TJ Česká Lípa)
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT
turistiky v roce 2019. V závěru jednání vzalo Vedení KČT na vědomí
informaci o zpracované procesní
analýze KČT (zdarma na základě
úspěchu projektu KČT u nadace
Plzeňského Prazdroje), dále o výrobě turistických bund pro KČT
u firmy Alpiczech a na vědomí byl
vzat také zápis z jednání Programové rady, která s připomínkami
schválila projekt vozíčkářské trasy
v Ostravě – Bělském lese.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce
generálního sekretáře KČT
Novoroční čtyřlístek 2019 je
rekordní
Letošní Novoroční čtyřlístek (NČ)
byl již 16. ročníkem této akce

a v historických tabulkách přepsal
rekord z roku 2018. Do akce
NČ se zapojilo 76 akcí (loni 67)
a zúčastnilo se jej 25 951 turistů
(loni 27 949, v tom jsme rekord
nepřekonali). Letos vybraných
290 114 Kč (loni 280 949 Kč) však
překonalo všechny předcházející
ročníky sbírky.
Poděkování patří zejména všem
pořadatelům za organizaci této
prospěšné akce, děkujeme však
i všem účastníkům za jejich příspěvek na realizaci projektu KČT
Turistika pro všechny. Zejména
děkujeme pořadatelům akcí, které se do sbírky zapojily nově. Jsou
jimi odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan, odbor Slavoj Bečov nad Teplou, odbor Chodov – TOM Hroši,

Nejúspěšnějšími akcemi byly:
Poř.

Akce

Pořadatel

Příspěvek
Počet
do sbírky
účastníků
(Kč)

1.

35. Silvestr na Chrudimce

KČT, odbor
Hlinsko

1 460

27 110

2.

21. Výstup na Javořici /
„Za studenský knoflík“

KČT, odbor Telč

5 560

22 120

3.

48. Novoroční výstup
na Babí lom

KČT, Jihomoravská
oblast; KČT, odbor
750
KTL Brno; TOM
Horolezčata

13 577

4.

54. Novoroční výstup
na Radobýl

KČT, odbor
Litoměřice

900

11 000

5.

15. Silvestrovskou Prahou
za historií

KČT, odbor Vojty
Náprstka Praha

406

10 868

6.

10. Novoroční výstup
na Zelenou horu

KČT, odbor Union
Cheb

1 300

9 041

7.

16. Okolo Vřesovic

KČT, odbor
Vřesovice

248

8 280

8.

45. Hvězdicový výstup
na Praděd a Šelenburk

KČT, odbor Krnov

1 300

7 850

9.

25. Novoroční sraz na Jíláku

KČT, odbor
Rakovník

112

7 452

10.

6. Novoroční výstup
na Svinec

KČT, odbor Nový
Jičín

173

6 965

A jak přispěli do sbírky pořadatelé z jednotlivých oblastí
– nejúspěšnější oblasti:
Poř.

Počet
účastníků

Příspěvek do
sbírky
(Kč)

Oblast

Počet akcí

1.

KČT, oblast Moravskoslezská

13

3 802

54 795

2.

KČT, oblast Vysočina

6

6 223

37 562

3.

KČT, oblast Pardubický kraj

6

2 696

37 461

4.

KČT, Středočeská oblast

8

1 295

31 197

5.

KČT, oblast Karlovarský kraj

7

2 573

26 542

6.

KČT, Jihomoravská oblast

5

1 231

26 522

odbor Chomutov – TOM Stopaři,
TK Synthesia Pardubice, odbor
Svitavy, odbor Hodonín, odbor
Šternberk a odbor Napajedla –
TOM 1403. I když letos přispěly
stokorunovými částkami, věříme,
že se jim akce zalíbila a budou
v ní v dalších letech pokračovat.
Budeme však samozřejmě rádi
i za zapojení dalších pořadatelů
akcí konajících se mezi Vánocemi
2019 a 15. lednem 2020.

Sám Praděd z nejvyšší moravské hory
(krnovský turista David Gajdošík)
společně s nejzasloužilejším účastníkem Janem Brázdíkem, který se ze
45 ročníků účastnil 44krát, s vnukem
Adamem a pořadatelkou pochodu
z krnovského odboru Janou Rousovou
(foto: Květa Kukelková)

V roce 2018 byla sbírka využita
na vybudování značených tras
pro vozíčkáře ve Františkových
Lázních a okolo Vrbenských
rybníků u Českých Budějovic.
Letošní sbírka bude využita na
vyznačení vozíčkářské trasy v Ostravě – Bělském lese a vybudování
bezbariérového přístupu do
dvou pokojů na chatě Čihák.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce
generálního sekretáře KČT
Valašská padesátka se stala
oslavou horského běžeckého
lyžování
Okolo stovky účastníků se postavilo v sobotu 19. ledna na start
42. ročníku Valašské padesátky
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Zprávy KČT
sku jsou lidé na tvrdé podmínky
stále zvyklí a dokáží je překonat
s nadhledem a humorem.
Jiří Homolka,
předseda KČT Vsetín

Účastníci Valašské padesátky na hřebenu Vsetínských Beskyd (foto: Jiří Homolka)

na lyžích. Poprvé tento závod
pořádal Klub československých
turistů Vsetín již v roce 1934
a akce se koná dodnes, i když ne
každý rok ji klimatické podmínky
dovolí realizovat. Zrovna letošní
ročník se například „nerodil“
zrovna lehce. Po sněhové kalamitě v neděli 13. ledna došlo na
horských hřebenech Vsetínských
Beskyd a Javorníků k rozsáhlým
polomům. Společným úsilím starostů Valašské Bystřice a Velkých
Karlovic, starosty a místostarostky
města Vsetín, Horské služby
Beskydy a dalších obětavců se
podařilo hřeben Bumbálka –
Soláň – Vsacký Cáb – Vsetín z větší
části zprůjezdnit. Náročnější terén
byl kompenzován nádherným
„katalogovým“ počasím, které
účastníky po celou dobu provázelo. V kategorii mužů ovládl padesátku v neskutečném čase
4 hod. Ondřej Navrátil ze Vsetína.
Padesát kilometrů v náročném
terénu, ve kterém nechyběly
adrenalinové sjezdy, přírodní
překážky a při dojezdu do Vsetína
i zledovatělý povrch, zvládly

i dvě ženy. Zlatuše Vitásková (ve
fantastickém čase 4 hod. 55 min.)
a Bohdana Bambuchová, obě ze
Vsetína. Nejstarším účastníkem,
který úspěšně dokončil 50km trasu, se stal 76letý Miroslav Koráb
ze Vsetína. I když terénní podmínky byly jedny z nejnáročnějších
v historii, drtivá většina účastníků
je přijala jako výzvu a zvládla je.
Za to jim patří uznání a obdiv.
Dobrou zprávou je, že na Valaš-

Významná akce KČT – 25. Zimní
táboření na Kozlově
Zimní táboření u chaty Maxe Švabinského na Kozlově u České Třebové, jehož 25. ročník organizoval
KČT, odbor Česká Třebová spolu
s odborem KČT Horal Ústí nad
Orlicí jako významnou akci KČT, se
uskutečnilo ve dnech 25.–27. ledna
v kouzelných zimních podmínkách.
Sněhu bylo dost a běžecké stopy
byly dobře upraveny. Pohodové
zázemí chaty a hezké okolí umožnilo postavit 32 stanů i jedno týpí
a takřka 60 zimních táborníků v nich
strávilo jednu až dvě mrazivé noci.
Včetně průchozích turistů akci navštívilo skoro 300 lidí. Poděkování
patří organizátorům, zvláště pak
vedoucímu organizačního týmu
Františku Umovi.
Ing. Břetislav Boháč, předseda KČT,
oblasti Moravskoslezské

Na Kozlově přenocovalo téměř 60 turistů ve 32 stanech a jednom týpí
(foto: Ing. Břetislav Boháč)

Kralupští tomíci si připomněli 130 let časopisu Turista
(foto: Ing. Zdeněk Vejrosta)

130 let časopisu Turista
Časopis Turista na počátku tohoto
roku oslavil 130 let od vydání prvního čísla. Je to již doba hodně minulá,
ale myšlenka časopisu zůstává stále
živá. V rámci činnosti kralupské turistiky proběhla v pondělí 28. ledna
aktivita, která měla představit
a přiblížit časopis nejmladším
turistům. Právě tento den, na oddílové schůzce TOM 3511 Vltavský
paprsek, si připomínáme 130 let
časopisu Turista – děti dostávají
krátkou informaci o časopise, jeho
historii a současnosti. Pak propuká
interaktivní část oddílových oslav
časopisu – ve čtyřech skupinách
se stáváme dopisovateli časopisu.
Složení jednotlivých skupin je napříč věkovými kategoriemi, vybírá
se téma, které by čtenáře zaujalo,
píše se, kreslí a vybarvuje. Ruku
k dílu přidávají všichni ze skupiny
úměrně podle svého věku a tak
vznikají čtyři příspěvky: 1) tradiční
akce turistů okresu Mělník – Zimní
přechod Nedvězí, akce, které jsme
se zúčastnili s oddílem i my;

Jeden ze čtyř příspěvků TOM Vltavský paprsek
(foto: Ing. Zdeněk Vejrosta)

2) výlet do ZOO – jako vzpomínka
na vydařený vánoční výlet do pražské zoologické zahrady; 3) Říp – výprava na legendární horu českých
dějin, na dominantu, kterou máme
z okna na dohled; 4) Do Okoře bez
oře – tradiční akce kralupské turistiky, kterou pořádají členové oddílu.
Neobvyklá forma připomínky děti
zaujala a jejich výtvory dnes zdobí
oddílovou nástěnku.
Ing. Zdeněk Vejrosta, předseda
KČT, odboru Kralupy nad Vltavou
Zpráva sekce výkonnostní
turistiky
V závěru roku 2018 dokončila
sekce výkonnostní turistiky revizi
údajů a kontaktů vydavatelů více
než tří stovek aktivních oblastních
turistických odznaků. Všechny
údaje uvedené v seznamu odznaků na webu sekce (viz https://
www.kct.cz/cms/sekce-vykonnostni-turistiky) by nyní měly být aktuální.

Pozvánka na 3. Mezinárodní
letní sraz turistů v Maďarsku
Po Mezinárodním letním srazu
turistů v Beskydech (v roce 2016)
a na slovenské Duchonce (v roce
2017) se na svůj debut připravují
pořadatelé v Maďarsku. Jako místo
srazu zvolili kemp Csattogó-völgy
u městečka Kismaros v tzv. Dunajském ohybu v pohoří Börzsöny
(s vrcholem Csóványos, 938 m).

3. MEDZINÁRODNÝ LETNÝ ZRAZ
TURISTOV KRAJÍN V4
CEZ DEŇ TURISTIK A, VEČER ZÁBAVA

TURISTIKA, BICYKLOVANIE, SPLAVOVANIE
5-8 September, 2019
Verőce – Kismaros / Csattogó-völgy
Dunajský ohyb ( MAĎARSKO )

Tomáš Beránek, předseda SVT
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Zprávy KČT
V okolí je dostatek turistických
tras, přičemž pořadatelé připravují také možnost půjčení kol, splutí
Dunaje i autobusové výlety do
okolí (Visegrád – Vyšehrad, Esztergom – Ostřihom, Szentendre
– Svatý Ondřej). Motto srazu, který
pořadatelé označují jako „turistický festival“, je „Ve dne turistika,
v noci zábava“. Sraz se bude konat
v termínu od čtvrtka 5. do neděle
8. září 2019 a KČT na něj chce vyslat účastníky vlakem z Prahy nebo
autobusem z Ostravy (s odjezdem
dne 4. září odpoledne). Základní
poplatek činí 3000 forintů (cca
250 Kč). Kemp nabízí ubytování
ve stanech, v jednoduchých
chatkách, v chatkách se sociálním
zařízením nebo v apartmánech
v různých cenových relacích od
300 do 470 Kč za noc. Doprava
vlakem bude individuální, autobusem pak za 1200 Kč. Kapacita
v chatkách i v autobusu je omezená, přednost dostanou dříve
přihlášení. Podrobné pokyny byly
zaslány e-mailem všem odborům

Zprávy KČT
KČT, po vyžádání (na e-mailu
kct@kct.cz) mohou být zaslány
i individuálně.
Ing. Mojmír Nováček,
organizátor účasti KČT
Túra VHT roku 2018 a pravidla
soutěže pro rok 2019
Letos již podesáté vyhlásila
sekce vysokohorské turistiky
KČT soutěž pro odbory a oddíly
nazvanou Túra VHT. Pravidla

Vrchol Ostré ve Velké Fatře (foto: J. Balcárek ml.)
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soutěže Túra VHT roku 2019
jsou podrobně popsána na
webu http://www.kct.cz/cms/
sekce-vysokohorske-turistiky. Na
lednovém zasedání sekce byla
jako Túra roku 2018 schválena
túra, kterou uskutečnila skupina
z odboru KČT VHT TJ Spartak
Přerov v pohoří Velká Fatra na
Slovensku. Okružní cesta z Blatnice přes vrcholy Ostrá (1247 m)
a Tlstá (1373 m) s převýšením

cca 1200 m je považována za
jeden z nejkrásnějších přechodů
na Slovensku mimo Vysoké Tatry.
Četné skalní úseky zajištěné
řetězy dokreslují charakter této
vysokohorské túry i v nižších

nadmořských výškách. Pamětní
list bude předán na celostátní
konferenci KČT. Přerovští „vysokohoráci“ připraví prezentaci této
túry i ostatních svých úspěšných
aktivit na letošním 9. ročníku ce-

Rozloučení s Karlem Vytřasem

sametové revoluci se podílel na
obnovení činnosti KČT a byl předsedou speleoturistických komisí
OV KČT Pardubický kraj a ÚV KČT.
Byl iniciátorem a spoluorganizátorem celostátních konferencí KČT
v univerzitní aule v Pardubicích. Po
ukončení činnosti speleoturistického odboru na univerzitě přešel do
KČT Slovan Pardubice. V odboru
patřil k nejaktivnějším, každoročně
připravil a vedl řadu jednodenních
i vícedenních výletů do míst,
kam by nás ani nenapadlo jet,
poněvadž jsme netušili, jak jsou
zajímavá. Jako orientační běžec
skvěle četl mapu i terén a neomezoval se na značené cesty. Vedle
své odborné práce, za kterou
jsme si ho velmi vážili, stíhal vše
s neuvěřitelnou lehkostí. V životě
hodně dokázal a obdržel mnoho
uznání a ocenění. Přesto však
zůstal skromným a dobrým člověkem, velkým postavou i duchem,
srdcem Moravanem. Budeš nám
chybět, Karle, čest Tvé památce!

Dne 31. ledna jsme se rozloučili
s prof. Ing. Karlem Vytřasem, DrSc.,
význačným českým chemikem
a turistou, nositelem Veřejného
uznání I. stupně – čestného
odznaku Vojty Náprstka. Zemřel
po dlouhé nemoci dne 25. ledna
2019 ve věku 74 let. Karel Vytřas
patřil k nejvýraznějším postavám
organizované turistiky nejen
v oblasti, nýbrž i v celostátním
měřítku. Několikrát byl členem
ústředních orgánů. Byl zakladatelem a dlouholetým předsedou odboru turistiky se speleologickým
zaměřením na VŠCHT v Pardubicích a dlouholetým předsedou
speleoturistické komise OV i ÚV
Svazu turistiky ČSTV. Mnoho let
pořádal náročnou jízdu studentů
na lyžích k památníku v Dukelském průsmyku. Jako průvodce
společnosti SportTurist bral na nezapomenutelné zahraniční zájezdy
turisty, kteří by individuálně povolení k výjezdu nikdy nedostali. Po

Za KČT, oblast Pardubický kraj
Josef Kotyk
Vzpomínka na Ing. Antonína
Andrleho
Dne 27. ledna náhle opustil naše
řady Ing. Antonín Andrle, dlouholetý člen KČT Vysoké Mýto. Zemřel ve
věku 85 let na týdenním turistickém
zájezdu na Českomoravské vrchovině, kterou tak miloval. Antonín
Andrle byl předsedou odboru KČT

lostátního srazu VHT – na Dnech
VHT na skalách Ždárských vrchů
ve dnech 5.–8. září v Milovech.
Mgr. Václav Průcha,
předseda sekce VHT KČT

Vysoké Mýto od roku 1981 do roku
2012. Za svoji činnost obdržel Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak
Vojty Náprstka. Do konce roku 2004
byl předsedou oblasti KČT Orlické
hory, která byla od 1. ledna 2005
rozpuštěna a v ní sdružené kluby
byly převedeny do oblastí KČT
Pardubice a Hradec Králové. Až do
ukončení předsednictví pracoval
pro vysokomýtský odbor. V roce
2018 byl jmenován čestným předsedou odboru a do konce života
byl členem Klubu. Za svoji činnost
byl též vyznamenán Městem Vysoké
Mýto. Za dobu své aktivní činnosti
připravil pro vysokomýtské členy
mnoho velmi zajímavých a úspěšných jednodenních a vícedenních
akcí, a to jak v republice, tak
i v zahraničí. Za obětavou činnost
pro náš odbor Toníkovi děkujeme
a s úctou vzpomínáme.
Za KČT Vysoké Mýto
Vladimír Šalda
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