
Z jednání orgánů KČT
Po prázdninové přestávce se Vede-
ní KČT sešlo ke své 25. schůzi, a to 
ve dnech 28. a 29. srpna ve Velkých 
Bílovicích. Po schválení programu 
a zápisu z předchozího jednání ab-
solvovalo Vedení kontrolu úkolů 
z předchozích zasedání. Přitom 
poukázalo na dosud nefungující 
e-shop KČT a pověřilo Ústřední 
sekretariát KČT jeho zřízením. 
V dalším bloku zasedání vyslechli 
členové Vedení KČT informace 
o aktuálních jednáních, jako bylo 
jednání s ministryní pro místní 
rozvoj, s marketingovým zastou-
pením Lesů ČR a certifikační 
agenturou PEFC, s předsedou 
Českého olympijského výboru 
Ing. Kejvalem, dále s Národní 
sportovní agenturou, s Národním 
památkovým ústavem (slevy pro 
KČT obnoveny nebudou), s PTTK 
o 4. Mezinárodním letním srazu 
v roce 2021 v Polsku a se společ-
ností T-Mobile o kompenzaci za 
využití turistické značky v kampa-

ni mobilního operátora. Vedení 
KČT se dále věnovalo výsledkům 
6. porady ÚV KČT, připomínkám 
ke střednědobému plánu rozvoje 
KČT a na své další jednání uložilo 
předložit návrh změn členských 
příspěvků od roku 2022. V eko-
nomickém bloku schůze Vedení 
přivítalo návrh úprav rozpočtu 
KČT, který Ústřední sekretariát 
KČT připravil k naplnění usnese-
ní Ústředního výboru KČT – tedy 
aby celkový výsledek plnění 
rozpočtu v roce 2020 nebyl nižší 
než minus 2,5 mil. Kč. V bloku 
jednání o nemovitostech KČT 
Vedení schválilo podporu nájem-
cům chat, kteří mohou požádat 
o subvenci z programu „COVID 
– Ubytování“. Vedení dále 
odmítlo nabídku na odprodej 
pozemků KČT u hradu Landštejn. 
V závěru jednání Vedení KČT 
potvrdilo nebo změnilo navržená 
vyznamenání a vzalo na vědomí 
zahájení soutěže „Za historií KČT 
– Chaty I.“, informace o přípravě 

pochodu Za posledním puchý-
řem v Brně, dále údaje o stavu 
plnění projektu „Na kole a pěšky 
po chatách KČT“ a o průběhu 
17. ročníku Letního turistického 
srazu v Duchcově. Nakonec byla 
naplánována účast členů Vedení 
na významných akcích KČT. Po 
skončení večerního jednání zá-
stupci Vedení  nemohli vynechat 
ochutnávku moravských vín pří-
mo ve vinném sklepě ve Velkých 
Bílovicích.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce 
generálního sekretáře KČT 

Otavský zlatý vodácký  
půlmaraton
Otavský zlatý vodácký půlmara-
ton se měl původně uskutečnit 
na 21km trase ze Štěkně do Pís-
ku, ale všechny posádky se roz-
hodly pro prodlouženou trať se 
startem ve Strakonicích. Celkem 
30 km pádlování sportovním 
tempem bylo kvalifikací na rych-

lostní závod okolo píseckého 
ostrova. Tento závod proběhl 
v režii strakonického pivovaru, 
který u příležitosti výročí 10 let 
od uvaření první várky Otavské-
ho zlatého ležáku odměnil účast-
níky svým výrobkem. Sportovní 
stránku akce zajistila sekce vodní 
turistiky KČT, společenskou 
a kulturní část připravila Česká 
pohádková akademie. 

Petr Teringl, předseda sekce 
vodní turistiky KČT

Komise pro výstavbu sídla KČT
V souvislosti s projednáváním 
dokumentu „Střednědobý záměr 
rozvoje KČT na období 2021– 
-2025“ Ústřední výbor KČT na 
návrh svého předsedy jmenoval 
Komisi pro výstavbu sídla KČT 
(KPVS KČT). Ta se poprvé sešla 
po poradě Vedení KČT dne 
29. srpna ve Velkých Bílovicích 
a projednala návrh realizačního 

postupu a doplnění týmu o oba 
místopředsedy KČT a tajemníka 
komise. V tomto ekonomicky 
náročném období si komise dala 
za cíl nejprve „pouze“ připravit 
varianty realizačního postupu 
a možností, jak získat v Praze 
pozemek o rozloze cca 1500 m2, 
jenž by byl vhodný pro výstavbu. 
Uvítáme vaše eventuální tipy na 
oslovení konkrétních vlastníků 
– fyzických či právnických osob, 
ale také třeba doporučení na 
případné podporovatele tohoto 
náročného cíle, který je součástí 
střednědobého záměru rozvoje 
KČT. O práci KPVS KČT a dosa-
žených výsledcích vás budeme 
průběžně informovat.

Vratislav Chvátal, předseda KČT

Jubilejní Dny VHT na skalách 
Žďárských vrchů
Letošní jubilejní 10. ročník celore-
publikového setkání vyznavačů 

a přátel vysokohorské turistiky, 
který se uskutečnil ve dnech  
10. až 13. září, se i navzdory ne-
příznivé epidemiologické situaci 
vydařil. Do penzionu Poslední 
míle u Milovského rybníka se 
sjela sedmdesátka účastníků, 
z toho deset rodin s dětmi. 
Přítomné přijel pozdravit první 
místopředseda KČT Zdeněk 
Cabalka a z Ústředního výboru 
KČT také Josef Sýkora. Celko-
vou pohodu podpořilo krásné 
počasí, takže suché a teplé skály 
umožnily jednotlivým skupinám 
příjemné lezení s možností 
nácviku i opakování všech prvků 
bezpečného pohybu ve skalních 
terénech. Na své si přišli rovněž 
zájemci o pěší turistiku a cyk-
loturistiku. Poslední večer jsme 
při rekapitulaci a předávání 
barevných pamětních listů kon-
statovali, že nebyla vynechána 
žádná skalní oblast v okolí, ať 
už nejbližší Drátník, Milovská 
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Otavský zlatý vodácký půlmaraton – vlevo vítězové závodu okolo ostrova Jaroslav Kobliha a Jaroslav Zborník, 
vpravo nejrychlejší posádka reprezentující KČT a A-TOM Fedor Maximov a Jiří Bartók (foto: Miroslava Lukešová)

Jednání KPVS KČT – zleva: Ivan Press (místopředseda KČT), Vratislav Chvátal (předseda KČT), Rostislav Kašovský (předseda 
Technické rady KČT), Zdeněk Cabalka (místopředseda KČT), Jan Eichler (předseda Ekonomické rady KČT), Mojmír Nováček 
(zástupce generálního sekretáře KČT) a Petr Hrubec (generální sekretář KČT) (foto: Pavel Přílepek, předseda Rady značení KČT)

Zprávy KČT



75

Zprávy KČT

74

skála, Lisovská skála, Devět skal, 
Bílá skála, anebo Čtyři palice, 
případně vzdálenější Milovské 
perničky, Zkamenělý zámek a Pa-
secká skála. V prostorách kempu 
se v pátek a v sobotu uskutečnily 
také tradiční závody v prusíková-
ní a malý turistický závod. Všech-
ny tři večery vyplnilo promítání 
snímků ze zahraničních akcí 
ve velehorách, které pořádaly 
oddíly VHT v uplynulém období. 
Účastníci tak měli možnost 
zhlédnout úspěšné výpravy do 
Durmitoru, Přímořských, Ligur-
ských a Julských Alp, ale třeba 
i náročné expedice na sedmiti-

sícovku Mustagh Ata a ekvádor-
skou sopku Cotopaxi. Zástupci 
odborů KČT Přerov a Sopotnice 
přijeli prezentovat výstupy, které 
sekce VHT vyhodnotila jako 
„Túru roku 2018“ a „Túru roku 
2019“. Poděkování za velice 
zdařilou akci patří všem členům 
organizačního výboru ve složení 
Ing. Jindřich Urban, Mgr. Jiří 
Nováček, Petr Pola, Miloš Stejskal 
a Ing. Libor Holub, Ph.D., kterým 
samozřejmě aktivně pomáhala 
většina účastníků.

Mgr. Václav Průcha,  
předseda sekce VHT KČT 

100. výročí založení Klubu 
českých turistů Čeřínek Jihlava
Vzniku Turistického klubu Čeřínek, 
jak se při svém založení v roce 
1920 nynější KČT, odbor Čeřínek 
Jihlava jmenoval, předcházely 
události na přelomu 19. a 20. sto- 
letí, které měly podstatný vliv 
na jeho formování. V dubnu 
1896 byli účastníci přítomní 
v sále jihlavského hotelu Beseda 
tak nadšeni přednáškou člena 
pražského ústředí KČT, že se dne 
17. prosince 1896 rozhodli založit 
turistický odbor, jehož předsedou 
se stal JUDr. Karel Malát. Během 
následujících tří let vyvíjeli členové 
bohatou osvětovou činnost podle 
schválených stanov a pořádali 
výlety a zábavy. V závěru roku 
1899 však odbor zastavil činnost, 
roku 1901 oficiálně zanikl a zprávy 
o něm končí. Nezanedbatelnou 
roli sehrálo na konci 19. století 
lyžování – to rozpohybovalo 
tehdejší společnost, přivedlo ji do 
zimní přírody a k letním aktivitám 
byl potom jen krůček. Mnozí lyžaři 
vyvíjeli bohatou činnost na Čeřín-
ku, lesnatém vrchu, jenž se nachází 
asi 10 km jihozápadně od Jihlavy, 
který se pro vhodné podmínky k ly-
žování a krásné přírodní prostředí 
stal velmi populární. Jihlavští lyžaři 
se začali organizovat v roce 1910. 
Nejdříve byli součástí pražského 
ústředí, dne 9. února 1912 však 
vznikl samostatný jihlavský odbor 
Českého spolku pro zimní sporty. 
Jeho členové rozhodli, že na ploši-
ně pod vrcholem 761 m vysokého 
kopce Čeřínek bude postavena 
dřevěná turistická chata, první na 
celé Vysočině. Tento objekt vznikl 
podle návrhu slavného lyžařského 
závodníka té doby, architekta Karla 
Jarolímka, a veřejnosti byl předán 
dne 29. června 1913. K populari-
zaci místa přispěla i výuka lyžování 

tehdejšími předními sportovci, 
kterou pro veřejnost organizovali 
členové spolku. Během 1. světové 
války byl zdejší provoz utlumen, 
se vznikem Československé 
republiky pak došlo ke změnám ve 
všech oblastech veřejného života 
a bylo třeba řešit novou situaci. Na 
poslední valné hromadě Českého 
spolku pro zimní sporty, která se 
konala dne 12. prosince 1920, roz-
hodli členové jednak o rozpuštění 
spolku a jednak o tom, že se shro-
máždění stává ustavující valnou 
hromadou nově vzniklého Turistic-
kého klubu Čeřínek, který přebírá 
všechna aktiva i pasiva bývalého 
spolku. V klubu, jehož předsedou 
se stal Mg.Ph. František Srdínko, 
se sdružili lidé, kteří měli po zkuše-
nostech z práce v jiných sportov-
ních a společenských organizacích 
jasnou představu o jeho směřo-
vání, dostatek invence ke tvorbě 
zajímavého programu pro členstvo 
a hodně pracovitosti a vytrvalosti 

pro překonávání potíží, které se 
samozřejmě vyskytly. Během krátké 
doby se stal Turistický klub Čeřínek 
nedílnou součástí tehdejší společ-
nosti a velmi noblesní organizací, 
v níž být členem považovali lidé 

za čest. Zkušení funkcionáři začali 
naplňovat předchozí představy 
o nové, velké chatě na Čeřínku, 
když ta z roku 1913 kapacitně 
nedostačovala potřebám všech 
zájemců o sport a rekreaci. Nová 
výstavná chata byla uvedena 

do provozu dne 2. září 1923. 
Návštěvníci z širokého okolí k ní 
putovali po značených cestách, 
což byl výsledek práce značkař-
ského družstva Turistického klubu 
Čeřínek. Z předchozího vývoje je 
patrné, že se vrch Čeřínek a zdejší 
chaty staly přirozeným turistickým 
střediskem této části Vysočiny 
a kolébkou jihlavské turistiky. 
Členská základna dosáhla v těch 
dobách počtu 300 registrovaných 
členů. Úspěšná práce předsedy 
klubu Františka Srdínka byla 
přerušena jeho náhlou smrtí 
v říjnu 1933 a znamenala velkou 
ztrátu pro celou veřejnost. Krátce 
nato, v polovině ledna 1934, do 
základů vyhořela chata, jež byla 
vybudována v roce 1923. Turisté 
z klubu Čeřínek se však nenechali 
zlomit, a tak mohl jejich nový před-
seda Oskar Herza už dne 9. září 
téhož roku (!) otevírat chatu novou, 
podle dobového tisku „ohni- 
vzdornou“, která sloužila až do 
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Nácvik Elizabethy Sáry Elšíkové z KČT, odboru Přerov-Předmostí  
(foto: Ing. Jindřich Urban)

Členové jihlavského odboru se svou turistickou chatou Čeřínek (foto: archiv odboru KČT Čeřínek Jihlava)
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80. let minulého století, kdy byla 
zbourána a nahrazena tehdejším 
vlastníkem (ČSTV) chatou, která 
zde slouží veřejnosti doposud. 
Po 2. světové válce museli turisté 
ve změněných podmínkách 
sjednocené tělovýchovy začít 
zcela od počátku. Dne 21. února 
1946 odhlasovali členové Turis-
tického klubu Čeřínek sloučení 
s KČST, odborem Jihlava (ten 
vznikl v roce 1927), dohodli se 
na názvu Klub československých 
turistů, odbor Čeřínek v Jihlavě 
a zvolili vedení, v němž byli zá-
stupci obou původních subjektů, 
přičemž předsedou se stal Jan 
Hynek, dlouholetý aktivní člen 
TK Čeřínek. Během následujících 
let byl odbor vždy začleněn do 
některé z jihlavských tělovýchov-
ných jednot, ale zdravé členské 
jádro dokázalo udržet směr 
vytyčený původními zakladateli: 
tehdejší předsedové odboru 
turistiky Ing. Jan Koday a Ing. 
Stanislav Ambrož, ale i člen KČT 
Čeřínek Karel Tůma, dlouholetý 
pracovník ve výboru turistiky OV 
ČSTV Jihlava, mají hlavní zásluhu 
na tom, že KČT Čeřínek stále 
hrál významnou roli v životě 
města Jihlavy. Na začátku 90. let, 
kdy získal odbor právní subjekti-
vitu a převzal zpět svůj původní 
majetek, se museli funkcionáři 
vyrovnat s podmínkami, které na 
ně kladly velké nároky. Po vypja-
tém období na začátku tohoto 
století, způsobeném potížemi se 
správou a provozem turistických 
chat na Čeřínku, kdy se dokonce 
uvažovalo o prodeji „velké“ 
chaty, se situace stabilizovala 
a členové odboru, jejichž počet 
se v posledních letech ustálil 
přibližně na stovce, navázali na 
dřívější úspěšné akce či založili 
nové, které si získaly oblibu 

veřejnosti. Vždy v lednu se koná 
Turisticko-taneční uvítání nového 
roku ve Ždírci u Jihlavy a pak 
Slavnostní oheň na Čeřínku, 
v únoru pořádáme akci Za 
svatým Valentýnem, v květnu 
vycházku s výkladem Po jihlav-
ských stopách Gustava Mahlera, 
jeho rodiny a přátel a pro děti 
Cestu pohádkovým lesem, 
vrchol turistické sezony slavíme 
v červnu při Hvězdicovém 
výstupu na Čeřínek. V chatě na 
Čeřínku se opakovaně konají se-
mináře vedoucích a cvičitelů tu-
ristiky oblasti KČT Vysočina, též 
značkaři tu mívají svá setkání. Za 
velmi významnou považujeme 
akci s názvem Setkání čtenářů 
a dopisovatelů časopisu Turista, 
kterou na Čeřínku při příležitosti 
oslav 130 let trvání časopisu 
o víkendu 1.–2. června 2019 or-
ganizačně připravila společnost 
Lidé&Hory, s. r. o., zhotovitel 
časopisu Turista, společně 
s naším odborem. Představitelé 
města Jihlavy si váží dlouholeté 
společenské činnosti turistů 
a propagace města i okolí, 
proto byla odboru KČT Čeřínek 
udělena v roce 2001 Cena Rady 
města Jihlavy a během dalších 
let převzalo pět členů našeho 
odboru Cenu města Jihlavy. Za 
činnost a aktivitu, s níž přispěli 
k úspěchům české turistiky, byli 
v roce 2011 uvedeni do Síně 
slávy české turistiky KČT Čeřínek 
a jeho první předseda Mg.Ph. 
František Srdínko, v roce 2015 
byl takto poctěn Ing. Jan Koday. 
Čestný odznak Vojty Náprstka 
získal roku 1995 mistr turistiky 
Josef Podzimek, v roce 2000 
byl udělen Ing. Janu Kodayovi 
a roku 2019 Luďkovi Zápotoč-
nému. Nejen tyto informace, ale 
i zprávy o průběžných aktivitách 

odboru jsou zachyceny v kroni-
ce, na webových stránkách a ve 
sbornících vydaných k 80., 90. 
a 100. výročí založení KČT Če-
řínek. KČT Čeřínek zanedlouho 
vstoupí do dalšího století své 
existence – přála bych našim po-
kračovatelům, aby měli, stejně 
jako to bylo dopřáno nám, na co 
navazovat a čím se inspirovat.

Míša Svatošová, KČT,  
odbor Čeřínek Jihlava 

Evidence rodných čísel  
členů KČT
Novela zákona č. 115/2001 Sb., 
o podpoře sportu, z roku 2019 
stanovila zřízení Rejstříku sportu 
jako informačního systému ve-
řejné správy. Podle § 3e, odst. 2, 
bodu c) zapisují sportovní or-
ganizace žádající o podporu ze 
státního rozpočtu u sportovců 
mimo jiných údajů také rodná 
čísla. Vzhledem k tomu, že 
všichni členové KČT jsou spor-
tovci – turisté, žádáme všechny 
odbory a oblasti, aby v průběhu 
registrace na rok 2021 získaly 
od všech svých členů jejich 
rodná čísla (mimo cizích státních 
příslušníků) a zapsaly je do 
členské databáze KČT. Ostatní 
požadované údaje již v členské 
databázi máme obsaženy. Jen 
pro takto evidované členy získá 
KČT dotaci na činnost, proto 
je velmi důležité, abychom 
měli co nejvíce členů vedeno 
s kompletními údaji. Potřebná 
položka v členské databázi 
KČT je již vytvořena, RČ do ní 
můžete zadávat s lomítkem i bez 
lomítka, na výstupu do Rejstříku 
sportu tyto údaje umíme sjed-
notit. Vzhledem k tomu, že re-
gistraci rodných čísel požaduje 
zákon, není třeba souhlas členů 

k nakládání s nimi. Stále však 
platí, že RČ je citlivý údaj a jako 
s takovým je třeba s ním zachá-
zet, zejména jej nelze sdělovat 
třetím osobám.

Mojmír Nováček, 
zástupce generálního sekretáře KČT 

Tým KČT bodoval v České televizi
Tým KČT ve složení generální 
sekretář KČT Petr Hrubec, 
jeho zástupce Mojmír Nováček 
a vozíčkářka Ladislava Blažková 
se přihlásil do televizní soutěže 
„Kde domov můj?“, aby vybojoval 
finanční příspěvek na opravu chaty 

Prachov. Natáčení pořadu bylo 
z důvodu epidemie koronaviru 
několikrát odloženo, ale nakonec 
vše dobře dopadlo – tým KČT 
nepohořel a získal dar ve výši 
36 tisíc korun.

Mojmír Nováček, 
zástupce generálního sekretáře KČT 
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Odešel Ing. Richard Kalců
V pátek 26. června 2020 odešel 
nečekaně z tohoto pozemského 
světa do turistického nebe ve věku 
nedožitých 81 let dlouholetý člen 
a funkcionář odboru KČT Husto-
peče u Brna Ing. Richard Kalců. Byl 
to skvělý člověk, výborný kamarád 
a hlavně turista tělem i duší, který 
byl ochoten kdykoliv přiložit ruku 
k dílu. Jako značkař se mnoho let 
významně podílel na zavádění 
a obnově několika stovek kilome-
trů turistických cest v okrese Břec-
lav. Kromě toho se stal jedním ze 
zakladatelů a hlavních organizátorů 

celostátně známého dálkového 
pochodu Divácké putování Maryša 
v Hustopečích, jehož již 44. ročník 
pomáhal připravovat na 17. října to-
hoto roku. Za úspěšnou a obětavou 
dlouholetou aktivní činnost v turisti-
ce, především v oblasti turistického 
značení, byl několikrát odměněn 
jak oblastními, tak i ústředními 
orgány KČT, naposledy veřejným 
uznáním II. stupně – diplomem 
s medailí. Hustopečská turistika 
jeho odchodem ztrácí osobnost, 
která bude těžko nahraditelná. 
Čest jeho památce!

KČT, odbor Hustopeče

Tým KČT v televizní soutěži Kde domov můj? (foto: archiv KČT)

Zprávy KČT


