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Z jednání orgánů KČT
V pořadí 6. jednání Vedení KČT 
se konalo dne 7. listopadu 2018 
v Praze. Po schválení programu 
a zápisu z předchozího jednání se 
Vedení zabývalo především organi-
zační a obsahovou přípravou schůze 
ústředního výboru KČT. Poté byly 
projednány aktuální záležitosti, jako 
například schůzka na Ministerstvu 
financí ČR o kompenzaci za odcize-
né chaty, jednání v komisi cestovního 
ruchu Asociace krajů ČR, příprava 
veletrhů Regiontour a Holiday World, 
spolupráce s agenturou Czech
Tourism či nová koncepce časopi-
su Turista. Dále Vedení vyslechlo 
zprávy o stavu chat a nemovitostí, 
včetně informace o stavu stavebních 
prací v Muzeu turistiky v Bechyni, 
a zprávu o stavu turistického 
značení. V závěru jednání Vedení 
přijalo informaci o vstupu KČT do 
Fóra cestovního ruchu a na základě 
dobrozdání Václava Junka, ředitele 
Historického muzea, pobočky 
Národního muzea v Praze, schválilo 
uvedení Horského spolku pro 
nejsevernější Čechy do Síně slávy 
české turistiky.
Druhé jednání ústředního 
výboru KČT (ÚV KČT) se konalo 
ve dnech 30. listopadu a 1. pro-
since 2018 v Praze. Nejprve byl 
schválen program jednání a zápis 
z předchozí schůze, načež došlo ke 
kontrole úkolů z minulých zasedání 
ÚV KČT, úkolů z konference KČT 
uskutečněné v minulém roce a také 
hlavních úkolů roku 2018. ÚV KČT 

vyslechl připomínky, že přijatá směr-
nice o implementaci GDPR v KČT je 
z hlediska současného přístupu příliš 
přísná, a uložil navrhnout její novelu. 
Hlavním bodem jednání byly úpravy 
Stanov KČT, již projednané na samo-
statném semináři v říjnu minulého 
roku, které budou po navržených 
úpravách předloženy k diskuzi v ob-
lastech a odborech, aby mohly být 
schváleny na konferenci KČT dne 
30. března 2019. ÚV KČT také 

vyslechl informaci o stavu chat a ne-
movitostí, včetně průběhu výběro-
vého řízení na nájemce Bezručovy 
chaty v Beskydech a negativního 
mediálního zájmu o provoz této 
chaty i samotný průběh výběrového 
řízení. V ekonomickém bloku jedná-
ní byl přijat postup plnění rozpočtu 
2018 včetně stavu čerpání dotací 
a dále došlo ke schválení návrhu 
rozpočtu na rok 2019. Schválen 
byl rozpočet na významné a mezi-

národní akce a naplánována byla 
i účast členů ÚV KČT na oblastních 
konferencích a na významných 
akcích v prvním pololetí roku 
2019. Dále ÚV KČT přijal změny ve 
směrnici ORG 3 „Členské příspěvky 
a členství v KČT“ a ORG 4 „Členská 
evidence KČT“. Dále schválil také 
nově připravený podpisový řád pro 
ústřední orgány KČT. V dalším bodu 
programu zazněla informace o stále 
se zlepšujícím stavu registrací odbo-
rů a oblastí ve spolkovém rejstříku, 
o aktualitách v turistickém značení 
a o nových pravidlech MŠMT pro 
přidělování dotací, které v následu-
jícím období mohou být z ústředí 
zasílány pouze pobočným spolkům 
KČT. Posledním bodem programu 
bylo hodnocení oslav 130 let KČT 
a 100 let republiky.

Mojmír Nováček, zástupce 
generálního sekretáře KČT

Ohlédnutí za projektem „100 let 
republiky – 130 let v pohybu“

Dvouletý projekt předložil zájem-
cům nabídku 100 pochodů, výletů 
a kulturních zážitků, které bylo 
možné absolvovat na akcích Klubu 
českých turistů v celé České re-
publice. Zájem o akce byl skutečně 
značný, počet účastníků na všech 
100 akcích dosáhl téměř 90 tisíc!

Od původní myšlenky k realizaci
Nápad uspořádat rozsáhlou 
akci k výročí 100 let od vzniku 
Československé republiky zazněl 

poprvé v listopadu roku 2015 
a bylo logické spojit toto výročí 
s oslavou 130 let od založení Klu-
bu českých turistů. Realizační tým 
pod vedením Ing. Jaroslava Krejzlí-
ka se s chutí pustil do práce, aby 
již v červnu 2016 mohli být před-
sedové oblastí KČT informováni 
a vyzváni ke spolupráci. V listopa-
du téhož roku jsme pak se záměry 
a cíli projektu podrobně seznámili 
jak předsedy, tak zástupce oblastí 
a odborů. Záměr byl uskutečnit 
v každé oblasti KČT sedm akcí, aby 
se dosáhlo symbolického počtu 
jednoho sta, společně se zahajo-
vací akcí Za jarním sluníčkem dne 
25. března 2017 a třídenní oslavou 
ke 100. výročí vzniku samostatné 
Československé republiky, usku-
tečněné ve dnech 26.–28. října
2018 na pražském náměstí 
Republiky. Veřejnosti byl projekt 
představen na tiskové konferenci, 
kterou uspořádal KČT v Národním 
technickém muzeu v Praze dne 
22. března 2017. Zahajovací akce 
Za jarním sluníčkem se pak zúčast-
nilo tisíc turistů.

Propagace – pozvánky, sběratel-
ské brožury, samolepky, razítka
Pozvánky na jednotlivé akce 
byly průběžně zveřejňovány 
na webových stránkách http://
www.100letvznikurepubliky.cz 
a dále formou inzerce v časopise 
Turista. Informace o akcích bylo 

možné čerpat také z Kalendáře 
turistických akcí KČT na adrese 
http://www.kct.cz. Na základě 
informací získaných od pořadatelů 
jednotlivých pochodů byly po-
stupně vydány tři brožury (modrá, 
zelená a červená) s pozvánkami na 
všechny akce a jedna (žlutá) bro-
žura s programem pražských oslav 
ve dnech 26.–28. října 2018. Na 
všech akcích bylo možné získat sa-
molepku, originální razítko s číslem 
a motivem absolvovaného pocho-
du, razítko seriálu „100 let republiky 
– 130 let v pohybu“, zakoupit si 
sběratelské brožury a získat do nich 
10 speciálních samolepek.

Počet účastníků jednotlivých etap 
projektu
První etapy, probíhající od března 
do srpna 2017 a skládající se 
z 23 akcí, se zúčastnilo 23 899 
turistů. Celkem 35 akcí II. etapy, 
tedy od září 2017 až do března 
2018, si nenechalo ujít 21 633 
turistů. Nejvyšší účast – 33 952 
turistů – si však připsala poslední,
III. etapa s 42 akcemi, uskutečnými 
od dubna do října 2018. Celková 
účast na 99 akcích dosáhla počtu 
79 484 turistů. Slavnostní třídenní 
100. akce v Praze na náměstí 
Republiky ve dnech 26.–28. října 
2018 přitáhla podle odhadu při-
bližně 9 000 zájemců. Závěrem lze 
tedy konstatovat, že se akcí zařa-
zených do projektu zúčastnilo na 
90 tisíc turistů a příznivců turistiky. 
Projekt „100 let republiky – 130 let 
v pohybu“ se díky tomu řadí k nej-
větším akcím v novodobé historii 
Klubu českých turistů.

Ceny pro výherce Stoletého loso-
vání a Velkého stoletého losování, 
sponzoři
Na každé akci v cíli probíhalo tzv. 
Stoleté losování, vylosováno bylo 

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT ve dnech 26. září a 7. listopadu 2018 schválilo navržená 
vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Pavel Bartošek (KČT, odbor TJ VP Frýdek-Místek)
• Ing. Miloš Vodička (KČT, odbor Lovosice)
• Anton Vranečka (KČT, odbor Horní Datyně)
• Jaromír Dalmady (KČT, odbor Horní Datyně)

Čestné uznání KČT
• Jan Horáček (KČT, odbor Chrastava)
• Ladislav Zoubek (KČT, odbor Krušné hory Sokolov)
• Bc. Jana Zoubková Suchá (KČT, odbor Krušné hory Sokolov)
• Ing. Břetislav Hrbáček (KČT, odbor Horní Datyně)

Čestný odznak KČT
• Arnošt Daňa (KČT, odbor Horní Datyně)

Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
• Ing. Zdeněk Šesták (KČT, odbor Lanškroun)

Mistr turistiky
• Jaromír Havlíček (KČT, odbor Krušné hory Sokolov)• • • 
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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KČT hledá účetní pro ústřední sekretariát
Ústřední sekretariát KČT přijme pracovníka nebo pracovnici na pozici finanční a mzdový/á účetní. 
Podrobnosti o pracovní náplni a pracovních podmínkách si zájemci mohou vyžádat na kct@kct.cz.

JUDr. Petr Hrubec, generální sekretář KČT
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museli pořádající Čmoudíci pro 
déšť odložit, byť dorazila spous-
ta účastníků. Celkem 25 družstev 
odehrálo 45 zápasů a putovní 
cenu pro celkového vítěze bude 
v klubovně opatrovat opavský 
TOM KADAO, který těsně 
zvítězil nad obhájci z TOM KAM 
Frýdek-Místek a třetími „30+2“ 
z Ostravy.

Ing. Rostislav Kašovský, 
Vedení KČT

Zážitková turistika
Projekt Rady turistických závodů 
s názvem „Zážitková turistika“ vzni-
kl za účelem propagace turistiky, 
konkrétně outdoorového turistic-
kého závodu (TZ), Asociace TOM 
a Klubu českých turistů. Projekt 
realizovaly oddíly zabývající se tu-
ristickými závody ve svém městě, 
ve škole, kde studují jeho členové. 
Využita byla i možnost prezentace 
na dětském dni, turistickém 
pochodu či dne pro veřejnost. 
Projekt se skládal ze tří částí:
1. outdoorový turistický závod 

(představení závodů jedno-
duchou formou v délce trvání 
cca 5–7 minut pro jednoho 
závodníka, se zaměřením na 

jednotlivá kontrolní stanoviště, 
kde byla možnost naučit se 
základní turistické dovednosti);

2. netradiční hra, soutěž (předsta-
vení oddílové činnosti formou 
hry, která dokáže zaujmout, 
s cílem ukázat volnočasovou 
aktivitu oddílu mládeže a před-
stavit Asociaci turistických 
oddílů mládeže);

3. turistická značka (seznámení se 
s turistickým značením, mož-
nost vyzkoušet si namalovat 

svou turistickou značku s cílem 
představit značení jako nedíl-
nou součást KČT).

Na setkání se Zážitkovou turisti-
kou jste měli hned 18 příležitostí. 
Akci navštívilo 15 000 zájemců, 
přičemž závod absolvovalo 6 000 
soutěžících. Největší z událostí 
bylo představení Zážitkové tu-
ristiky na Olympijském festivalu 
v Brně, které trvalo celých 17 dní. 
Závody společně financovala 
Asociace TOM a KČT, organizaci 

celkem 700 výher v hodnotě 185 ti-
síc Kč. Sponzory projektu byly firmy 
ROSSMANN, Lidé & hory, Kam po 
Česku, Lidé a Země, Siko koupelny, 
Asociace horských středisek ČR, 
Káva z Regionu a další. Tzv. Velké 
stoleté losování o zajímavé ceny 
(např. elektrokolo, jízdní kolo, 
sportovní tašky či dárkové poukazy) 
v hodnotě 85 tisíc Kč se uskutečnilo 
28. října 2018 na náměstí Republiky 
v Praze. Podmínky sběratelské 
soutěže splnilo 293 osob.

Poděkování
Poděkování za úspěšnou realizaci 
všech akcí patří zkušeným pořa-
datelům, funkcionářům a členům 
KČT, kteří odvedli pořádný kus 
dobrovolné práce, věnovali 
značnou část svého volného času, 
přidali své nápady a zkušenosti 
proto, aby přiblížili veřejnosti 

činnost KČT. Klub českých turistů 
se věnuje nejenom značení pěších 
turistických tras a cyklotras, ale 
umí připravit také řadu zajímavých 
akcí, vycházek, výletů, pobytů 
apod., a to jak pro své členy, tak 
také pro širokou veřejnost, tedy 
pro všechny věkové skupiny zá-
jemců o zdravý pohyb v přírodě.

Ing. Jaroslav Krejzlík, vedoucí 
projektu, Ing. Bc. Míla Bradová, 

koordinátorka (kráceno redakcí)

69. sraz tomíků a 21. Lagori 
cup v údolí Seziny
Díky vstřícnosti TOM Zálesák 
z Hlučína mohl pořádající oddíl 
BVÚ přemístit sraz tábořících
tomíků na nové tábořiště s od-
povídajícím zázemím, nacházející 
se poblíž Zbyslavic na Ostravsku. 
A tento krok se ukázal jako velmi 

příznivý. O víkendu 21.–23. září 
2018 dorazily tři stovky tomíků 
z Moravskoslezské oblasti a také 
z oblasti Valašsko-Chřiby. Celý 
víkend se pak utkávaly nejen 
v soutěži o hlavní ceny, tedy tři 
Štíty vítězů, ale také v mnoha dal-
ších turistických a tábornických 
dovednostech, počínaje uzlová-
ním a lasováním a soutěží kronik 
a deníků konče. Akce zařazená 
mezi „stoleté a stotřicetileté“ 
vyvrcholila nádherným táborá-
kem a muzicírováním do brzkých 
ranních hodin. Putovní ceny za 
hlavní srazovou soutěž „Pětiboj“ 
si odvezli dívky z TOM KADAO 
Opava, chlapci z TOM Zlaté 
šípy Valašské Meziříčí a veteráni 
z TOM Čmoudík Ostrava. Upra-
vené louky byly v neděli využity 
také k uskutečnění indiánského 
turnaje Lagori cup, který na jaře 
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Předání hlavní ceny Velkého stoletého losování – elektrokola (foto: Ing. Jaroslav Krejzlík)

Zážitková turistika byla představena hned na 18 akcích (foto: Ing. Zdeněk Vejrosta)

Srazu tomíků u Zbyslavic na Ostravsku se zúčastnilo přibližně 300 zájemců (foto: Ing. Rostislav Kašovský)



chodecká liga). IML v současnosti 
sdružuje 26 států na celém světě, 
přičemž Česko je členem od roku 
1996. Pro účastníky vícedenních 
mezinárodních pochodů platí 
zvláštní systém oceňování a jasně 
daná pravidla. Za každou účast na 
akci lze získat speciální razítko do 
záznamníku International Walker 
Passport. Všichni jmenovaní již 
před časem získali titul European 
Walker za účast na minimálně 
osmi pochodech IML v Evropě. 
Pro titul Mezinárodní mistr 
chodec si v listopadu společně 
zaletěli do Japonska na 41. ročník 
pochodu v Higashimatsuyamě 

poblíž Tokia. Podmínkou pro zís-
kání tohoto ocenění je účast na 
pochodech v osmi zakládajících 
státech IML (tj. Belgie, Švýcarsko, 
Lucembursko, Dánsko, Irsko, 
Nizozemí, Rakousko a Japonsko). 
Ocenění turisté však nehodlají 
usnout na vavřínech – jejich dal-
ším cílem je titul Global Walker, 
na jehož získání začali ihned 
pracovat. Přímo z Japonska totiž 
zamířili na další pochod IML do 
indonéské Yogyakarty, kde se 
v roce 2018 současně konala 
i asijská olympiáda IVV.

Ing. Marta Votavová
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a samotnou realizaci akcí zabez-
pečovalo 250 závodníků se svými 
vedoucími. Během závodů byla 
rozdána celá řada propagačních 
materiálů (placek, náramků 
a letáčků), byla popsána spousta 
průkazů, ořezány stovky tužek, 
vymalovány kilogramy barev, 
z her si děti odnesly spoustu 
zážitků a také byla vysoutěžena 
spousta dobrot. Co je ale hlavní: 
Pořadatelé a účastníci Zážitkové 
turistiky se společně bavili.

Ing. Zdeněk Vejrosta, předseda 
sekce turistického závodu

Výsledek výběrového řízení na 
nájemce Bezručovy chaty
Do výběrového řízení, které bylo 
oznámeno v říjnovém čísle časopi-
su Turista, se přihlásilo 6 zájemců. 
Výběrová komise, skládající se ze 
zástupců KČT i Moravskoslezské 

oblasti (v poměru dle spoluvlast-
nických podílů k chatě), hodnotila 
v prvním kole nabídnutou výši 
nájmu a další finanční přispění 
na investice (60 % z celkového 
hodnocení), vizi provozování 
chaty (25 %) a návrhy na zlepšení 
prostředí chaty pro návštěvníky, 
zejména pro děti (15 %). Na 
základě bodového hodnocení 
podle těchto kritérií pozvala 
výběrová komise k pohovorům 
dva nejúspěšnější zájemce, 
společnost Beskydy 4 all, s. r. o., 
a pana Robina Kukuczku. Oba 
zájemci přednesli komisi své 
představy a zodpověděli řadu 
dotazů. Po posouzení záměru 
obou uchazečů a jejich zhodno-
cení z hlediska reálnosti záměrů 
vybrala komise jako budoucího 
nájemce pana Robina Kukuczku, 
provozního stávajícího nájemce. 
Pan Kukuczka se ujme chaty od 

1. července 2019, po ukončení 
nájemní smlouvy stávajícího 
nájemce, pana Sklenáře.

Za výběrovou komisi 
JUDr. Petr Hrubec, předseda 

komise a generální sekretář KČT

Mezinárodní ocenění českých 
turistů v Japonsku
O tom, že se výkonnostní turis-
tika dá provozovat i v zahraničí, 
svědčí úspěch čtyř turistů KČT. 
JUDr. Hana Brožová a Bc. Jiří Brož 
z odboru KČT Union Cheb,
Ing. Alois Musil z odboru KČT 
Obůrka a Ing. Marta Votavová 
z Klubu přátel a milovníků výletů 
Praha, přátelé ze Sluníčkové par-
ty, získali ocenění International 
Master Walker. Všichni jmenovaní 
se zúčastňují mezinárodních 
pochodů IML (International Mar-
ching League, česky Mezinárodní 
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Bezručova chata na Lysé hoře (foto: archiv KČT) 

International Master Walker: (zleva) Ing. Alois Musil, Ing. Marta Votavová, JUDr. Hana Brožová a Bc. Jiří Brož 
(foto: archiv Marty Votavové)


