Ze života KČT

Usnesení konference
Klubu českých turistů

Klub českých turistů informuje...

Konference KČT, konaná dne 16. října 2021 v Masarykově koleji v Praze,
po projednání předložených materiálů a ústně přednesených návrhů:
1. schvaluje:
a) zprávu předsedy KČT o činnosti KČT za období let 2020–2021;
b) zprávu Ústřední kontrolní
komise KČT;
c) návrh nové struktury členství v KČT;
d) výši odvodu členských příspěvků
na ústředí KČT v roce 2022 takto:
• základní členství: dospělý 150 Kč,
junior, senior a ZdP 100 Kč, rodina
300 Kč, TOM 20 Kč;
• členství Aktiv: dospělý 300 Kč,
junior, senior a ZdP 200 Kč, rodina
600 Kč, TOM 50 Kč;
• členství Patriot: dospělý 1600 Kč,
junior, senior, ZdP a TOM 1400 Kč,
rodina 1800 Kč;
e) možnost objednání zlevněného předplatného klubového
časopisu Turista pro všechny
členy KČT individuálně;
f) návrh technické novely stanov
KČT (s připomínkami);
2. jmenuje:
• doc. Ing. Josefa Kotyka, CSc.,
čestným členem KČT;
• Zdeňku Krejčíkovou čestnou
členkou KČT;
3. bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení konference KČT v roce 2020;
b) návrh Střednědobého záměru
rozvoje KČT na období let 2021–
–2025 (s připomínkami a doporučením s tímto návrhem dále pracovat);
c) vzhled nového členského
průkazu KČT;
d) náměty Vedení KČT na alterna-
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Jmenování Zdeňky Krejčíkové čestnou členkou KČT (foto: Mojmír Nováček)

tivní získávání financí na výstavbu
sídla KČT;
e) zprávu Rady značení ÚV KČT
a jejích sekcí za rok 2020;
f) zprávu o stavu členské základny
a o aktivitách oblastí a odborů
KČT v roce 2020;
g) výsledky akce Novoroční čtyřlístek 2021;
h) zprávu o činnosti společnosti
Trasa, spol. s r. o.;
i) uvedení následujících odborů
a osobností do Síně slávy české
turistiky v roce 2021:
• KČT, odbor Semily;
• KČT, odbor START Český Krumlov;
• Ing. František Bienert;
• Ing. arch. Miroslav Ulmann;
• Karel Líba;
• PhDr. Jan Stráský;
• Miloslav Draxl;
• PhDr. Jiří Linhart;
4. neschvaluje:
a) návrh nového principu voleb
do Vedení KČT;

5. ukládá:
A) Vedení KČT:
a) projednat připomínky a návrhy z diskuse na konferenci
a předložit je na nejbližším
jednání ÚV KČT;
b) upravit vážené hlasování
do Jednacího řádu ÚV KČT;
B) generálnímu sekretáři:
a) uveřejnit v časopise Turista
informaci o průběhu konference;
C) oblastem KČT:
a) informovat odbory v oblasti
o průběhu jednání konference
nejpozději v termínu do 30. listopadu 2021.
V Praze dne 16. října 2021
Ing. Hana Slabáková,
předsedkyně návrhové komise
Ing. Břetislav Boháč,
Mgr. Marie Vincencová,
Růžena Streiftauová,
Jaroslava Darebná,
členové návrhové komise

Pochod Za posledním
puchýřem 2021
S ročním odkladem (a s rouškami) proběhl v Brně ve dnech
19. až 20. listopadu 2021
v pořadí 49. ročník turistického
pochodu Za posledním puchýřem, tentokrát ve stopách
Kudrny. V pátek odpoledne
měli turisté možnost projít se
trasou Kolomaznického pochodu s cílem na hradě Špilberk.
Na sobotu bylo připraveno
7 tras od 10 do 40 km, na které
vyrazilo 598 zájemců. Za pěkného počasí se sešlo nejvíce
pochodníků na trase kolem
Brněnské přehrady. Akce se
zúčastnilo i 35 zimních táborníků. Kvůli vládním opatřením
se tentokrát nekonala tradiční
taneční zábava a naneštěstí nebylo možné uskutečnit ani slavnostní předání štafety z důvodu
onemocnění turistů z odboru
KČT v Krupce, kteří se stanou
pořadateli pochodu Za posledním puchýřem v roce 2022.
Štafeta proto zatím zůstává
v Brně a bude slavnostně předána při jiné vhodné příležitosti. Tradiční turistickou akci na
konci sezony se tak v roce 2021
podařilo připravit i ve ztížených
podmínkách. Poděkování patří
padesátičlennému týmu, ve
kterém spolupracovali zástupci
několika odborů Jihomoravské
oblasti KČT i spřáteleného
odboru KČT Třebíč.
Zdeněk Cabalka,
předseda KČT,
odboru Mapa Brno

Ocenění a vyznamenání
Vedení KČT, které jednalo dne 7. října 2021, schválilo navržená
vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Vladimír Zíta (KČT, odbor Neratovice)
• Pavel März (KČT, odbor Kdyně)
• Karel Janda (KČT, odbor Kdyně)
• Marie Sameková (KČT, odbor Kdyně)
• Bohumila Hypšová (KČT, odbor Chomutov)
• Slavomír Žďárský (KČT, odbor Chomutov)
• Vratislav Bílek (KČT, odbor Loko Ústí nad Labem VT)
• Stanislav Vávra (KČT, odbor Loko Ústí nad Labem VT)
• Jana Vyšatová (KČT, odbor Loko Ústí nad Labem VT)
• Bogdan Muntean (SKV – Siebenbürgischer Karpatenverein)
Čestné uznání KČT
• Hana Šochmanová (KČT, odbor Banka Praha)
• František Hanák (KČT, odbor Zborovice)
Čestný odznak KČT
• Jaroslav Hájek (KČT, odbor Chomutov)
• Rudolf Hais (KČT, odbor Nový Bor)
Mistr turistiky
• Ing. Jan Šafář (KČT, odbor Union Cheb)
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT

Skupina turistů na 20km trase kolem Brněnské přehrady (foto: Ivan Press)
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Účastníci setkání (zleva doprava): člen VV KST Jozef Polomský, předseda KST Peter
Dragúň, člen sekce VHT KČT Jindřich Urban, člen Vedení KČT Rostislav Kašovský,
předsedkyně kontrolní komise KST Anna Mazániková, překladatel Štefan Kuiš, generální sekretář KST Dušan Valúch, ředitel kanceláře MTSZ Márk Tassy a technická
ředitelka MTSZ Judit Stramszky (foto: archiv organizátorů)

Setkání zástupců turistických
organizací V4
Odložené jednání partnerských
turistických spolků zemí V4
z roku 2020 se nakonec podařilo
uskutečnit o rok později, a to
v termínu od 12. do 14. října na
Chatě pod Rysmi ve Vysokých
Tatrách. Za KČT se zúčastnili Jindřich Urban a Rostislav Kašovský
(za sekci VHT a Vedení KČT). Na
poslední chvíli se omluvili
zástupci polského PTTK. Setkání
bylo vskutku turistické, na nejvýše
položenou turistickou chatu na
území V4 totiž museli všichni
poctivě vyšlapat a následně
účastníci zdolali i samotný vrchol
Rysů. Vlastní jednání obsahovalo
celou škálu témat (diskutována
byla koordinace termínů akcí
– státních, ale i společných mezinárodních, možnosti propojení
dálkových pěších tras, ochrana
turistického značení, organizování
hromadných turistických akcí,
elektronické přihlašování a registrace, vypracování databáze chat
a tras v jejich okolí, metodika VHT
a bezpečnost na túrách, zkuše-
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nosti z krizových situací a mnohé
další). Rokovalo se bez moderní
techniky, bez elektrické energie,
wifi či mobilního signálu, tak jako
kdysi... Večerní část programu
proběhla za svitu petrolejových
lamp. Kromě toho jsme absolvovali také komentovanou prohlídku chaty a jejího zázemí; některé
problémy chatařů a jejich objektů
jsou nám velmi blízké. Na závěr
setkání obdržel chatař, čerstvý
sedmdesátník Viktor Beránek (na
Chatě pod Rysmi působí již 44 let!)
plaketu KST a samozřejmě i drobné dárečky od dalších účastníků
setkání. Kolegům z KST a MTSZ
patří dík za inspirativní jednání
a domácím pořadatelům navíc za
organizaci a milé pohostinství.
Ing. Rostislav Kašovský,
Vedení KČT
5. Europiáda IVV
Ve dnech 20.–23. října 2021 se
po dvou změnách termínu (kvůli
koronavirové krizi) uskutečnila
v jihotyrolské oblasti Drei Zinnen
významná turistická akce evropského formátu – 5. Europiáda IVV.

Centra této události představovala
městečka Sillian (na rakouské
straně) a Toblach (na straně
italské). Slavnostní zahájení Europiády začalo tradičním večerním
pochodem městečkem Sillian
v zastoupení všech zúčastněných
členských států. Cílem slavnostního průvodu se stalo náměstí,
kde proběhl hlavní ceremoniál,
jehož součástí byly projevy představitelů organizačního výboru
a zástupců regionu. O zpestření
programu se postaral místní lidový soubor. Od čtvrtka 21. října do
soboty 23. října byly pro účastníky
připraveny pěší trasy v délce 6 až
42 km, dále cyklotrasy v délce
20 až 50 km a plavání v aquaforu
v Innichenu, takže si všichni přišli na
své. Na úvod připravili pořadatelé
„Prezidentský pochod“ v délce
5 až 14 km. Startovné se tentokrát
platilo každý den samostatně při
přihlášení na trasu a bylo podstatně levnější nežli dříve zavedené
olympijské pasy. Na kontrolách
bylo zdarma nabízeno drobné
občerstvení v podobě ovoce,
čokoládových oplatek i nápojů.
Za příplatek měl každý účastník
možnost získat krásnou pamětní
medaili. Pro zájemce byl každý
večer připraven kulturní program,
střídavě v Sillianu, Innichenu
a Toblachu. Pořadatelům nemáme
co vytknout. Svůj úkol – ať už výběr
tras, anebo organizaci celého průběhu akce – zvládli na výbornou.
Štěstí měli i na počasí. Ani místní
nepamatují v této roční době tak
skvělé podmínky. Europiády se
zúčastnilo denně na 600 turistů
z různých států celého světa.
Českou republiku reprezentovalo
48 turistů ze všech krajů naší vlasti.
Poděkování patří organizátorům
zájezdu, který uspořádala sekce
IVV/IML spolu s odborem KČT

meckém Kehlu a francouzském
Štrasburku. Sekce IVV-IML KČT
zve všechny turisty k účasti na
této akci. Vyvrcholením programu
letošního kongresu bylo předání
pamětních certifikátů některým
členským státům IVV za jejich
dlouholeté působení v této organizaci. Kromě Rakouska, Německa
a Švýcarska obdržel jako reprezentant Česka toto významné
ocenění právě KČT, konkrétně za
25 let členství v organizaci IVV.
Certifikát KČT osobně předal
prezident celosvětové organizace
IVV Giuseppe Colantonio.

Zakončení Europiády v italském Toblachu (foto: Dušan Petráš)

Most pod vedením paní Růženy
Streiftauové, a zapomenout nesmíme ani na skupiny kolem pánů
Jiřího Laibla a Jiřího Brože, kteří se
Europiády zúčastnili vlastními vozidly. Slavnostní zakončení 5. Europiády proběhlo v sobotu 23. října
ve večerních hodinách v Toblachu.
Na závěr byla štafeta s praporem
IVV Evropa předána pořadatelům
6. Europiády, která se uskuteční ve
dnech 25.–28. srpna 2022 v Kehlu
a Štrasburku na pomezí Německa
a Francie.
Za sekci IVV/IML
Werner Friedrich
Významné ocenění pro KČT
na kongresu IVV-Europe
Dne 20. října 2021 se konal
v rámci Europiády IVV v tyrolském
Sillianu kongres IVV-Europe,
evropské kontinentální odnože
celosvětové organizace IVV. Delegátem za Klub českých turistů
byl člen sekce IVV-IML KČT Jiří
Brož. Na programu kongresu
bylo projednání aktuálních otázek

z (evropského) světa IVV (např.
finanční situace v důsledku pandemie nemoci covid-19, volba
nového vedení IVV-Europe anebo
dílčí změny stanov), ale také třeba
oficiální oznámení data konání
příští Europiády IVV. Již 6. Europiáda IVV se uskuteční v termínu
od 25. do 28. srpna 2022 v ně-

Certifikát KČT osvědčující 25 let členství v organizaci IVV

Bc. Jiří Brož,
člen sekce IVV-IML KČT
Turistická mapa KČT Brdy v měřítku 1 : 40 000 byla nominována na Mapu roku 2020
Česká kartografická společnost
v roce 2021 uspořádala v pořadí již
23. ročník soutěže Mapa roku. Výsledky hodnocení odborné komise
byly vyhlášeny za účasti široké
kartografické komunity ve čtvrtek
9. září 2021, poprvé v rámci společenského večera kartografické
konference v Ostravě. O titul Mapa
roku 2020 v několika kategoriích
bojovalo celkem 15 producentů
z celého Česka včetně společnosti
Trasa a 13 autorů studentských
prací ze tří vysokých škol. Tomu
pak odpovídal i počet přihlášených
v jednotlivých kategoriích. Atlasů,
souborů a edic map se sešlo 12,
samostatných kartografických děl
107, kartografických děl pro školy
sice jen 5, zato studentských prací
bylo 13 a digitálních kartografických produktů a aplikací na internetu 7. V kategorii „Samostatná
kartografická díla“, kam byla přihlášena mapa KČT Brdy v měřítku
1 : 40 000, se produkt společnosti
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407 46 Krásná Lípa;
tel.: +420 704 432 997;
e-mail: hanousekkar@seznam.cz.
Při splnění všech 4 stupňů lze tento
odznak započíst do plnění odznaku Českomoravský turista.

Pět kartografických produktů z užší nominace v kategorii „Samostatná kartografická díla“ soutěže Mapa roku 2020 (foto: Petr Skála)

Trasa dostal do užší nominace, a to
společně s následujícími mapami:
Evropa – nástěnná obecně zeměpisná mapa z produkce Kartografie
Praha; Beskydy, Javorníky 1 : 50 000
z produkce Kartografie Praha; Krkonoše 1 : 25 000 od společnosti
SHOCart a mapa Lerici city map
od kartografa, jemuž patří firma
JN-kart. Vítězem byla nakonec
vyhlášena turistická mapa Beskydy,
Javorníky 1 : 50 000, vydaná společností Kartografie Praha. Ačkoli
se pořadí dalších kartografických
děl v jednotlivých kategoriích
oficiálně neuvádí, prozradíme, že
mapa společnosti Trasa skončila
obdrženým počtem bodů, které
soutěžícím mapám přidělili členové komise, na druhém místě.
Soutěž Mapa roku 2020 je tedy již
minulostí, zato následující ročník se
teprve chystá. A již nyní můžeme
napsat, že do soutěže Mapa roku
2021 budou přihlášeny také mapy
pro turisty, včetně kartografických
děl vydávaných pod známou
značkou KČT.
Ing. Petr Skála, člen Asociace novinářů a publicistů píšících o cestovním
ruchu (kráceno redakční radou
rubriky Ze života KČT)
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Ze sekce výkonnostní turistiky
Níže vám přinášíme několik
novinek z prostředí turistických
odznaků, které má na starost
sekce výkonností turistiky.
Nové TTO
KČT Krásná Lípa připravil nový
odznak s názvem TTO Svatý Václav.
Zájemce o plnění si vytvoří vlastní
záznamník, kde bude evidovat navštívená místa (kraj, okres a místo,
kde se objekt nalézá + datum
návštěvy). Odznak má 4 stupně.
Podrobné podmínky plnění a povinná místa v jednotlivých krajích
jsou uveřejněna na webových
stránkách KČT Krásná Lípa
(www.kctkrasnalipa.cz). Cena
odznaku je 85 Kč + poštovné.
Kontakt a informace poskytne Karel
Hanousek: ul. Nemocniční 1090/4a,

KČT, oblast Vysočina vydal u příležitosti 200 let od narození Karla
Havlíčka Borovského nový TTO
s názvem 200 km s KHB. Podmínkou pro získání odznaku je absolvovat 200 km na pochodech nebo
při individuální turistice na Havlíčkobrodsku, eventuálně na místech
spojených s životem a dílem Karla
Havlíčka Borovského. Cena záznamníku je 50 Kč + poštovné. Pro
sběratele jsou ještě vydány odznaky
v pěti barevných variantách. Kontakt a informace poskytne Martin
Pluhař: Štoky 364, 582 53 Štoky;
tel.: +420 728 838 121; e-mail:
martin.pluhar@volny.cz. Záznamník
lze stáhnout na webových stránkách
www.martin-pluhar.cz. V tomto
případě je nutné se zaevidovat pro
rezervaci červeného odznaku. TTO
nelze započíst do plnění odznaku
Českomoravský turista.

Aktualizace a změny v OTO
OTO Polabí: Odznak zůstává
stejný. Cena tištěného záznamníku
včetně odznaku + poštovné (2×)
je 125 Kč. Cena záznamníku
v elektronické podobě včetně
odznaku + poštovné (1×) je 70 Kč.

Kontakt a informace poskytne
Jana Liberská: ul. Růžová 837,
284 01 Kutná Hora;
tel.: +420 604 506 728;
e-mail: jana@fortrans.cz.
OTO Brdy: V prodeji je již všech
5 záznamníků (Jižní Brdy, Střední
Brdy I., Střední Brdy II., Brdy-Hřebeny
a Brdské osmistovky) + bonusový
záznamník, který je zdarma a uděluje se za splnění všech pěti OTO.
Kontakt a informace poskytne Jiří
Laibl: ul. Blahoslavova 1505, 269 01
Rakovník; tel.: +420 602 400 907;
e-mail: kct.laibl@seznam.cz.
Za sekci VT PR KČT
Jan „Jeňýk“ Laibl
Změna chataře na Čiháku
Poslední prázdninový den léta 2021
proběhlo na Čiháku malé rozloučení
s paní Dagmar Bartošovou. Dvanáct

let se společně s manželem starala
o provoz chaty a nyní, po jeho nečekaném odchodu, nastoupil nový
nájemce Adventure Golf Praha, s. r. o.
O pár dnů dříve se s paní Dášou
rozloučili osadníci z Čiháku a také
několik členů nejbližšího odboru
KČT Veverka České Petrovice, kteří
nechali na vlastní náklady vyrobit

a záhy instalovali na fasádu chaty
smaltovaný znak KČT. Na zadní
straně znaku je uvedeno věnování:
„Jako poděkování Dáše a Otovi
Bartošovým a k příležitosti 100 let
od otevření Jiráskovy horské cesty.“
Všem moc děkujeme!
Ing. Rostislav Kašovský,
předseda Technické rady KČT

Paní Dagmar Bartošová s vnukem (uprostřed) mezi členy odboru KČT Veverka
České Petrovice (foto: archiv odboru KČT Veverka České Petrovice)

Společenská kronika

Stoletý turista Vlastimil Fiala
Pan Vlastimil Fiala, nejstarší člen
odboru KČT Slovan Karlovy Vary,
se dne 15. srpna 2021 dožil svých
100. narozenin. Tato vzácná životní
chvíle ho zastihla v plné duševní
svěžesti. Oslavenec přišel do styku
s turistikou již v roce 1949, kdy
absolvoval kurz vedoucího pěší
turistiky v tehdejším Sokole. Aktivně se turistice nepřestával věnovat

ani ve vysokém věku. Pravidelně
se zúčastňoval jak vycházek, tak
vícedenních pobytů a svou výkonností stačil i mnohem mladším
kolegům. Bohužel před několika
lety musel aktivní turistiku opustit,
když ho těžký úraz hlavy připravil
o zrak. Přesto se, ačkoli na dálku,
neustále aktivně zajímá o dění
v našem turistickém odboru.
Přejeme Vlastimilu Fialovi mnoho
dalších pohodových let na cestě
ve druhém století jeho života.
RNDr. František Wohlmuth,
předseda odboru KČT
Slovan Karlovy Vary
Odešel Ladislav Adamec
Oznamujeme, že dne 2. října
2021 opustil tento svět ve věku
nedožitých 89 let pan Ladislav
Adamec. Řadu let byl předsedou

odboru KČT Tempo Praha, působil v Radě Síně slávy české turistiky, ve výboru KČT Praha a v revizní komisi KČT Praha, zapojil
se také jako značkař turistických
tras – prostě tam, kde bylo třeba,
přiložil ruku k dílu. Především
však odešel dobrý kamarád.
Za odbor KČT Tempo Praha
Zdena Krejčíková
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