ZNAČENÍ TURISTICKÝCH TRAS
POSLÁNÍ KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
Máte zájem pomoci při značkování pěších nebo lyžařských turistických tras?

Rádi vás zaškolíme a zapojíme do této činnosti.
Turistické trasy značkují a informačním systémem
opatřují (směrovkami, tabulkami, vývěsními
mapami) vyškolení a zaškolení značkaři KČT ve
svém osobním volnu. Členství v KČT přitom není
povinné, ale je vhodné (jinak se na vás nebude
např. vztahovat naše úrazové pojištění nebo
pojištění
odpovědnosti).
Každý
této
práci věnuje
několik
dní,
většinou 2-6 dní v roce. Vás, nové zájemce o tuto práci,
vezmeme s některými z našich značkařů do terénu, kde
se obvykle v průběhu dvou celodenních akcí prakticky
seznámíte s vlastním značkováním turistických tras
v délce min. 10 km. Je vhodné, když takto zaškolený
značkař následně projde ještě dvouvíkendovým
značkařským školením, neboť alespoň jeden člen
skupiny (většinou jde o dvojice) musí mít kvalifikaci
vedoucího značkaře, kterou tímto školením získává. Pro
svou značkařskou práci dostane každý člen skupiny
veškerý potřebný materiál a nářadí. Zaškoleným a
vyškoleným značkařům vzniká při jejich značkářské
činnosti nárok cestovních náhrad. Výše těchto náhrad se
řídí příslušnými směrnicemi KČT.
Pokud to chcete zkusit, zavolejte nebo napište, podle místa vašeho bydliště, na
jedno z těchto míst:
Kraj:
Středočeský a Praha
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký kraj
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský

Jméno:
Jan Linhart
Mgr. Karel Markvart
Ing.Vladislav Sajdl
Mgr. Karel Fiala
Václav Nič
RNDr. Jaromír Růžička
Josef Simon
Vlastimil Škvára
Martin Pesler
RNDr. Alois Zeman
Bohuslav Fessl
Stanislav Duchek
Drahomír Makyča

Mobil:
736 754 153
736 754 004
736 754 141
607 634 413
736 754 135
736 754 558
736 754 142
736 754 190
736 754 138
736 754 159
736 754 117
736 754 576
736 754 131

E-mail:
honza@hradnik.cz
markvart@kct.cz
sajvla@seznam.cz
karel.fiala@centrum.cz
nicovajana@seznam.cz
jarruz@volny.cz
josimon@seznam.cz
skvara@tiscali.cz
peslermartin@centrum.cz
a.zeman@quick.cz
kct.znac.ol@jen.cz
dustan@seznam.cz
d.makyca@seznam.cz

Sekce turistického značení
Ing. Pavel Přílepek, tel. 736 754 548, prilepek@kct.cz

