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Z jednání orgánů KČT
Vedení KČT se sešlo ve středu 
27. března v Praze na svém 
10. jednání. Po schválení progra-
mu a zápisu z předchozího jed-
nání se Vedení věnovalo kontrole 
úkolů a bezprostřední přípravě 
konference KČT. Na vědomí 
vzalo výsledky semináře ÚV KČT 
na chatě Bunč a rozdělilo úkoly, 
které ze semináře vyplynuly, 
zejména v oblasti financování 
a propagace chat KČT. Hlavním 
bodem programu bylo předsta-
vení nového webu, který násled-
ně nahradil dosavadní webové 
stránky (viz www.kct.cz). V dalším 
jednání upřesnilo Vedení KČT 
termíny svých jednání a účast 
na významných a zahraničních 
akcích KČT. Vedení vyslechlo 
aktuality o chatách KČT, vzalo na 
vědomí vývoj rozpočtu, aktuality 
v turistickém značení a informace 
z oblastních konferencí. Také 
schválilo změnu režimu ubytovny 
na ústředním sekretariátu KČT, 
která bude od 1. července 
2019 určena jen funkcionářům 
klubu (včetně oblastí a odborů), 
účastníkům školení a skupinám 
TOM a odborů. Odpoledního 
jednání se zúčastnil také pan 
Josef Nosek, ředitel společnosti 
Trasa, který kromě zprávy o stavu 
tvorby map předložil rezignaci 
na své funkce ředitele a jednate-
le společnosti.
Po skončení semináře na chatě 
Bunč uspořádali v neděli 10. břez-
na přítomní členové Ústředního 
výboru 3. mimořádné jednání 
ÚV KČT, které v jediném bodu 
programu schválilo návrhy na 
jmenování nových čestných čle-

nů KČT – Mgr. Libuše Valentové 
a Ing. Břetislava Boháče.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce 
generálního sekretáře KČT

Seminář ÚV KČT o turistických 
chatách KČT
O druhém březnovém víkendu 
se uskutečnil první z několika 
plánovaných tematických seminářů 
Ústředního výboru KČT. V chatě 
na Bunči v Chřibech (ve Zlínském 
kraji) se sešlo 30 funkcionářů 
KČT, především členů ÚV KČT, ale 
i dalších zkušených členů klubu 
z jednotlivých oblastí. Tématem 
tohoto semináře bylo další na-
kládání s chatami KČT. Seminář 
zahájil předseda KČT Mgr. Vratislav 
Chvátal. V úvodní části předseda 
Technické rady KČT (TR) Ing. Ros-
tislav Kašovský seznámil přítomné 
se současným stavem chat KČT, 
s pasportizací a žebříčkem chat, 
s potřebnými plánovanými opra-

vami a úpravami, s financováním 
chat a se složením TR. Místo-
předseda KČT Zdeněk Cabalka 
informoval o certifikaci turistických 
ubytoven, kterou z prověření MMR 
provádí KČT. Předseda V. Chvátal  
a M. Nováček poté seznámili 
účastníky s historickým nemovitým 
majetkem KČT a postupem na 
získání kompenzace za majetek 
vyvlastněný po roce 1948. Ve druhé 
části semináře se zapojili všichni 
účastníci do brainstormingu na 
téma získávání dalších finančních 
prostředků na opravy chat a jejich 
propagaci. V obsáhlé debatě 
padla řada nápadů, které bude 
Vedení KČT v dalším období roz-
pracovávat do praktických kroků, 
opatření a projektů vč. grantových 
a dotačních možností. Na základě 
vyhodnocení ankety na webu KČT, 
na kterou odpovědělo 731 turistů, 
nebylo doporučeno financovat 
opravy chat prodejem některé 
z nich. Klub by měl rozšířit možnosti 

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 27. února 2019, schválilo navržená 
vyznamenání:

Čestné uznání KČT
• Jiří Melo (KČT, odbor Rumburk)
• Zdeňka Marková (KČT, odbor Semily)

Čestný odznak KČT
• Ditmar Petters (KČT, odbor Rumburk)

Veřejné ocenění I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
• František Janeček (KČT, odbor Tesla Jihlava)• • • • • • • • 

Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT 
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT
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získávání finančních prostředků na 
opravy chat, jejich propagaci a více 
spolupracovat s nájemci. Jako nej-
potřebnější byly vyzdviženy opravy 
Jiráskovy chaty na Dobrošově 
a chaty KČT v Prachově.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce 
generálního sekretáře KČT

Slavnostní zahájení turistické 
sezóny v Olomouckém kraji
V sobotu 16. března se uskutečnilo 
zahájení turistické sezóny v Olo-
mouckém kraji, které uspořádal 
KČT, odbor Šumperk. Ke slavnost-
nímu startu před informačním 
centrem v Rapotíně se dostavilo 
na 250 turistů,  převážně z Olo-
mouckého kraje (např. z Přerova, 
Olomouce, Loštic, Medlova, 
Šternberka, Uničova či Zábřehu). 
Nechyběli však ani turisté z jiných 
krajů (např. z Havlíčkova Brodu, 
Zlína, Chlumce u Ústí nad Labem, 

Ostravy, Valašského Meziříčí, 
Poličky či Třebíče) a přijeli také 
turisté ze Slovenska. Nejisté počasí 
posledních dní (ještě v noci na 
16. března vydatně pršelo) bylo 
k pořadatelům milosrdné, místo 
sněhu a deště vítalo účastníky 
sice chladné, ale slunečné počasí 

s nádhernými výhledy na zasněže-
né hřebeny Jeseníků. Po zdravicích 
náměstka hejtmana Olomouckého 
kraje Ing. Milana Klimeše, starosty 
města Šumperk Mgr. Bohuslava 
Hudce a společně zazpívané písni 
„Pocestný“ se všichni vydali do cíle 
na Nových Domkách. Pro ty, kteří si 
vybrali kratší trasu uličkami Rapotí-
na a Vikýřovic, připravili rapotínští 
dobrovolníci prohlídku kostela 
Nanebevzetí Panny Marie; na 
účastníky delší trasy přes rozhled-
nu Bukovku čekalo občerstvení 
včetně teplého čaje. Odměnou za 
účast byl pamětní list od výtvarníka 
Petra Válka, placka s logem akce 
a posezení s country kapelou Zbo-
řec. Turisté v cíli nešetřili chválou, 
což nás, pořadatele, potěšilo. Dou-
fáme, že přijedete zase při nějaké 
další příležitosti.

Za KČT, odbor Šumperk 
Zdeňka Daňková

Z jednání o chatách KČT (foto: JUDr. Petr Hrubec)
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Zahájení jarní turistické sezóny 
v Pardubickém kraji, letos 
v Moravské Třebové 
Je sobota 23. března a město 
se probouzí do mlhavého rána. 
Dnes má přivítat účastníky akce 
z celého kraje. Zámek, muzeum, 
kostely, radnice i Křížový vrch už 
na ně čekají. Jen rozhledna Pas-
týřka se jich nedočká, protože je 
z technických důvodů zavřená. 
Co se asi „honí“ v hlavách orga-
nizátorů? Nezapomněli na něco? 
Kolik lidí přijede? A budou 
spokojeni? Nádvoří zámku se 
postupně plní příchozími. O po-
hodu se stará místní hudební 
skupina Proč ne band. V 9 hodin 
je plocha před pódiem téměř 
zaplněna turisty, kteří se chystají 
sledovat slavnostní zahájení. 
Nejprve je však svým vystoupe-
ním okouzlí tanečnice flamenga 
Studia H., pak přichází sám 
zakladatel zámku a majitel zdej-

šího panství Ladislav z Boskovic. 
Ten přítomné přivítá a pak je 
seznámí s historií zámku i města. 
Nechybí ani Ludwig Holzmeister, 
muž, jemuž město vděčí za 
budovu muzea a jeho hlavní 
exponát – mumii egyptské prin-
cezny Hereret. A zapomenout na 
skřítka Huga, který hlídá Hřebeč-
ské důlní stezky? To nelze. Vždyť 
přináší klíč k odemčení turistické 
sezóny! Zdravice představitelů 
města, hejtmana Pardubického 
kraje, zástupce oblastního vý-
boru KČT jsou předneseny, klíč 
předán odboru KČT do Hlinska. 
Mlha se rozpustila, slunce svítí 
a turisté se pomalu vydávají na 
připravené trasy do okolí Morav-
ské Třebové. Někteří odjíždí do 
Mladějova, aby se svezli vláčkem 
po úzkokolejce. Početná skupina 
zůstává ve městě a využívá mož-
nosti prohlídky radnice, kostelů, 
zámku, muzea nebo Křížového 

vrchu. „Zdejší radnice je opravdu 
velmi pěkná.“ „Jízda vláčkem 
byla úžasná!“ „Fantastický výhled 
na město!“ „Netušili jsme, že je 
to vaše město tak krásné. Určitě 
se sem znovu vypravíme.“ – Ta-
kovými a mnohými dalšími po-
chvalami turisté nešetřili, mnozí 
pak oceňovali také fundovaný 
výklad ve všech navštívených 
objektech, pohodu u ohníčku 
v Pekle, dobrou organizaci akce 
ad. Bez podpory Města Morav-
ská Třebová, Kulturních služeb 
města Moravská Třebová, skau-
tů, průvodců a mnoha dalších 
by to však nešlo. Závěrem lze 
říci, že si každý z téměř tisícovky 
účastníků určitě vybral něco, co 
ho zaujalo, a bude vzpomínat na 
příjemně strávený den v Morav-
ské Třebové.

Helena Kopřivová, KČT, 
odbor Moravská Třebová

Zahájení jarní turistické sezó-
ny na Vysočině
V sobotu 23. března otevírala 
Vysočina jarní turistickou sezónu 
v Humpolci. Na účastníky čekal 
velmi pestrý program, který 
zahájili tanečníci ze Základní 
umělecké školy Gustava Mahlera 
v Humpolci pod vedením  
MgA. Evy Eremkové. V 10 hodin, 
po proslovech starosty města 
Humpolce Karla Kratochvíla, 
pod jehož záštitou se akce kona-
la, místopředsedy KČT Zdeňka 
Cabalky a předsedy KČT, oblasti 
Vysočina Ing. Jaroslava Šlechty, 
byla přivázána stuha KČT, 
odboru Humpolec na putovní 
klíč, kterým se jaro pomyslně 
odemklo, a turisté se mohli 
vydat na jednotlivé trasy. Účast-
níci mohli také zdarma navštívit 
humpolecké pamětihodnosti – 
Hliníkárium, Muzeum Dr. Aleše 

Hrdličky, skanzen Zichpil, věž 
kostela sv. Mikuláše, včelařské 
muzeum a zříceninu hradu Orlík 
s novou rozhlednou. Po celý den 
přispěla k výborné náladě coun-
try skupina Kolibříci a dobré 
občerstvení. Krásné počasí pro-
vázelo 711 spokojených turistů 
po celý den.

Mgr. Marie Vincencová, 
místopředsedkyně KČT, 

oblasti Vysočina 

63. ročník Prvního jarního výš-
lapu Jihomoravské oblasti KČT
V neděli 24. března zahájili 
turisté na jižní Moravě svou 
sezónu prvním jarním výšlapem, 
ke kterému se sešli již po třia-
šedesáté. Tentokrát si za místo 
konání zvolili Jarošův mlýn, 
nacházející se nedaleko náměstí 
ve Veverské Bítýšce, který je od 

roku 2002 chráněn jako kulturní 
památka České republiky. Od 
8 hodin se před mlýnem začali 
scházet první účastníci ze všech 
koutů jižní Moravy, kterých se 
ihned ujali ochotní organizátoři 
ze spolupořádajícího KČT Fénix 
Brno-Medlánky pod vedením 
Ing. Petra Vachúta. Registrovaní 
účastníci obdrželi za symbolic-
kých 5 korun pamětní list akce, 
mohli si do svých „vandrbuchů“ 
přidat razítko akce či razítko IVV 
nebo také zakoupit Turistickou 
vizitku nově založeného ob-
lastního projektu „Zlatý hrozen 
turistických akcí Jihomoravské 
oblasti KČT“. Na cestu se mohli 
posilnit krajíci chleba se sádlem 
a cibulí, ve stáncích se pak 
grilovala klobása či symbolicky 
točilo již historické Jarošovské 
pivo. Před mlýnem pak byli ke 
spokojenosti příchozích turistů 
přítomni zástupci partnerů 
akce – Českého rozhlasu Brno 
a společnosti KORDIS, a. s., kteří 
nabízeli propagační předměty 
či zodpovídali dotazy přítom-
ných. Oběma patří poděkování 
za podporu akce – Českému 
rozhlasu přímo ve vysílání, 
společnosti KORDIS, a. s., pak za 
promítání reklamních spotů ve 
spojích IDS-JMK a zejména pak 
za nedělní posílení spojů z Bystr-
ce a Kuřimi do Veverské Bítýšky. 
Hlavní dík patří celé „mlynářovic 
rodině“, která se pořádání výšla-
pu od Jarošova mlýna s velkou 
chutí ujala, snažila se nám po 
všech stránkách vyhovět a pro 
zájemce organizovala komento-
vané prohlídky interiéru mlýna 
se seznámením přítomných s již 
archaickým mlynářským řemes-
lem. V 10 hodin první jarní výšlap 
slavnostně zahájila předsedkyně 
Jihomoravské oblasti KČT 

Zahájení jarní turistické sezóny v Pardubickém kraji na nádvoří zámku v Moravské Třebové 
(foto: Aleš König, fotograf Města Moravská Třebová)

Přidávání další stuhy na symbolický klíč k turistické sezóně na Vysočině. Zleva: 
starosta města Humpolce Karel Kratochvíl, místopředseda KČT Zdeněk Cabalka, 
předseda KČT, oblasti Vysočina Ing. Jaroslav Šlechta, předseda KČT, odboru 
Humpolec Rostislav Jež (foto: Jaromír Andrýsek)
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Zprávy ze sekce výkonnostní 
turistiky
Změna termínu konání zkoušek 
cvičitelů cykloturistiky:
Oblast Plzeňského kraje je 
nucena z organizačních důvodů 
posunout termín zkoušek cviči-
telů cykloturistiky z původního 
termínu 21.–23. června na nový 
termín 28.–30. června 2019. 
Zkoušky se budou konat v Plzni.

Petr Pola, metodik OV KČT, 
oblast Plzeňského kraje

Plnění Mezinárodního turistické-
ho odznaku (MTO):
V lednu 2019 bylo v Olomoucké 
oblasti uděleno 13 odznaků MTO 
III. stupně, 4 odznaky II. stupně 
a 4 odznaky I. nejvyššího stupně. 
Stručně připomínáme podmínky: 
III. stupeň je udělován za 4denní 
turistiku ve všech čtyřech soused-
ních státech, II. stupeň za turis-
tiku v dalších 10 státech Evropy 
a nejvyšší I. stupeň za turistiku 
v dalších 2 státech na jiném 
světadílu. Podrobnější informace 
najdete v metodice na webových 
stránkách sekce VT.

Tomáš Beránek, 
předseda sekce VT

Platinový stupeň Základního 
odznaku turisty (ZOT):

Kvůli zvýšenému zájmu o plnění 
Základního odznaku turisty přichází 
sekce VT s dalším, již 5. stupněm 
(platinovým), který bude udělován 
za dalších 100 akcí nebo 1000 km 
a 5 akcí ve prospěch životního pro-
středí či brigád ve prospěch KČT.

Tomáš Beránek, 
předseda sekce VT

Nová rozhledna na 
Hradišťském vrchu
V sobotu 23. března byla na 
Hradišťském vrchu u města 
Kaplice slavnostně otevřena nová 
rozhledna. Kaplice tak získává 
další turistickou atrakci, která by 
měla do regionu přilákat návštěv-
níky, kteří doposud mohli spatřit 
krajinu Novohradských hor pou-
ze z rozhledny na Slabošovce 
a Kraví hoře. Investorem byl 
Svazek měst a obcí Pomalší, který 
z celkového nákladu 12,3 mil. Kč 
získal asi devítimilionovou do-
taci z projektu česko-rakouské 
spolupráce ATCZ 41GrenzRad. 
Stavba vysoká asi 30 m má 
přispět k rozvoji turismu v no-
vohradském podhůří, zvýšit ná-
vštěvnost města Kaplice i regio- 
nu Novohradsko-Doudlebsko. 
Rozhledna stojí v nadmořské 
výšce 780 m a její půdorys odka-
zuje na tvar pětilisté růže ve zna-
ku šlechtického rodu Rožmber-
ků. Autorem projektu rozhledny 
je brněnský architekt Pavel Jura. 
Konstrukce stavby kombinuje 
modřínové dřevo a ocelové 
pozinkované prvky. O rozhlednu 
na vrchu, kde bývalo keltské 
osídlení, stálo město Kaplice již 
delší dobu. „Bohužel nám stavbu 
nedovoloval územní plán a taky 
jsme se museli dohodnout s pa-
mátkáři,“ řekl starosta Pavel Talíř. 
Pro město a okolí je podle něho 

náročné konkurovat v turistické 
přitažlivosti Lipnu, Českému 
Krumlovu nebo Třeboni a okolí. 
„Máme tady fenomén Hrady na 
Malši a rozhledny by měly být 
další zajímavostí,“ dodal Talíř. 
Rozhledna poskytuje výhled 
nejen na Novohradské hory, 
viditelné z ní jsou i Alpy. Stavba 
rozhledny podle projektu z roku 
2015 začala loni v létě. Klub 
českých turistů k ní vyznačil ně-
kolik pěších tras a v budoucnu 
by ji měla značená trasa propojit 
s dalšími rozhlednami v okolí.

KIC Kaplice

Ing. Hana Slabáková, jež přítom-
ným zároveň připomněla další 
významné akce Jihomoravské 
oblasti KČT, kterých se budou 
moci letos zúčastnit. Za Český 
rozhlas Brno podala zdravici 
moderátorka Jarka Vykoupilová, 
ke které se pro pohlednice po-
depsané kolegy z rozhlasu a ex-
terními spolupracovníky z naší 
oblasti seběhlo hned několik 
zájemců. Poté promluvil o krásách 
sousedního Moravského krasu 
prof. Rudolf Musil, který současně 
přiblížil krásnou publikaci Morav-
ský kras – Průvodce Josefovským 
a Křtinským údolím, jež byla na 
akci k zakoupení. Na závěr pak 
přítomné pozdravil místopředse-
da KČT Zdeněk Cabalka, který na 
akci tradičně nabízel turistické 
mapy a odznaky. Po úvodních  
20 slavnostních minutách se 
na šest stovek účastníků mohlo 
vydat na čtyři pěší trasy a tři 
cyklotrasy, které pro ně připravili 
pořadatelé z brněnského Féni-
xu, příp. si mohli zvolit vlastní 

trasu. Všichni si z akce odnášeli 
velice pěkné dojmy, k čemuž 
přispělo určitě i vydařené, téměř 
letní počasí. Už nyní jsme proto 
natěšeni na příští rok, kdy se 
sejdeme v severovýchodním 
koutě našeho kraje – ve Velkých 
Opatovicích.

Bc. Jiří Michenka, předseda KČT 
Hodonín a metodik 

Jihomoravské oblasti KČT

Statistika činnosti KČT
Od roku 2016 se snaží Progra-
mová rada KČT shromáždit hlá-
šení činnosti odborů v základ-
ních ukazatelích, které bohužel 
nejsou chápany stejně. 
I přesto však počet hlášení od-
borů postupně stoupá. 

Základní ukazatele:
Akce odboru: Akce je připravo-
vána pro členy odboru, mohou 
se jí zúčastnit i nečlenové KČT, 
je inzerovaná na nástěnkách, 
v odborovém zpravodaji atd.
Akce pro veřejnost: Akce je při-
pravována pro širokou veřejnost, 
je uvedena v oblastním nebo celo-
státním kalendáři akcí, pořadatelé 
se počítají do počtu účastníků.
Počet účastníků akce: Při více-
denní akci se účastník počítá jen 
jednou.
Brigády: Jednodenní i vícedenní 
brigáda se počítá jako jedna 
brigáda.  

Zdeněk Cabalka, 
místopředseda KČT a předseda 

Programové rady KČT

Účastníci 63. Prvního jarního výšlapu Jihomoravské oblasti KČT ve Veverské Bítýšce (foto: Ing. Jiří Michenka)

Nová rozhledna nad městem Kaplice 
(foto: KIC Kaplice)

Rok
Akce odborů Akce pro 

veřejnost Brigády

Počet akcí Počet 
účastníků Počet akcí Počet 

účastníků
Počet 

brigád
Počet 
hodin

2017 11 314 211 196 2 689 234 552 1 070 41 699

2018 15 441 276 046 2 373 375 863 1 109 39 876


