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Z jednání orgánů KČT
Vedení KČT se sešlo na svém 
4. jednání v neděli 26. srpna v Pra-
ze. Po schválení programu a zápisu 
z předchozího jednání se členové 
Vedení věnovali kontrole úkolů, 
během níž rozhodli, že počátkem 
roku 2019 se bude KČT prezento-
vat na veletrhu Regiontour v Brně 
(ve dnech 17.–20. ledna) i na 
veletrhu Holiday World v Praze 
(ve dnech 21.–24. února). Vedení 
KČT dále vzalo na vědomí, že 
Radu Síně slávy české turistiky 
dočasně povede Mojmír Nováček, 
který zastoupí onemocnělého 
Jana Sládka. Členové Vedení byli 
poté delegováni na některé akce 
odborů a oblastí, zejména pak 
na ty, které se vztahují k oslavám 
130 let KČT. Vedení rovněž 
projednalo zprávy o aktuálním 
stavu chat a nemovitostí a také 
o aktuálním stavu turistického 
značení, vč. modernizace pěších 
tras. V závěrečném bloku jednání 
přijalo Vedení informaci o účasti 
na německém srazu turistů 
Deutscher Wandertag, kde se 
KČT prezentoval na výstavě 
turistických regionů (převážně 
německých), a společně s účast-
níky jsme se shodli, že zaměření 
výstavy se již výrazně odchyluje 
od zaměření KČT. Pokud by 
zde mělo být Česko napříště 
prezentováno, pak profesionální 
agenturou. Vedení KČT dále 
vzalo na vědomí informace 
o připravovaných projektech, 
např. s mikroregionem Toulava 
(z Tábora), o návštěvách letních 
táborů TOM, o účasti zástupců 

KČT na orelské pouti na Svatém 
Hostýně ve dnech 18. a 19. srpna 
2018, zprávu ze Světového kon-
gresu IVV na Sicílii a ze srazu ÖTK 
Jugend v Rakousku.

Mojmír Nováček, 
zástupce generálního sekretáře KČT

KČT slavil dvojnásobný úspěch
Dne 1. září, v rámci akce Ra-
degast den 2018, proběhlo 

v Nošovicích  slavnostní předání 
finančních příspěvků nejúspěš-
nějším žadatelům v projektu 
Radegast lidem 2018. Již před 
akcí bylo známo šest uchazečů, 
které vybrala odborná komise, 
a na akci samotné pak byl vyhlá-
šen ještě celkový vítěz, který se 
svým projektem uspěl v hlasování 
veřejnosti, a tak získal mimořád-
nou prémii v hodnotě 50 000 Kč. 
V odpoledních hodinách prvního 

zářijového dne se několik tisíc 
návštěvníků dozvědělo, že tímto 
vítězem se stal Klub českých turis-
tů, jenž zvítězil (a to o pouhých  
25 hlasů) s projektem řešícím 
kvalitnější čištění odpadních 
vod z chat a budov stojících 
na vrcholu Lysé hory. Manažer 
pivovaru Radegast, pan Ivan 
Kaňák, předal zástupci KČT Ros-
tislavu Kašovskému šek s částkou 
314 800 Kč, přičemž velice potě-
šitelný je i fakt, že se mezi šesticí 
úspěšných žadatelů umístil také 
KČT, odbor Beskydy, který získal 
částku 257 700 Kč na opravu 
chaty Prašivá. Tento úspěch nás 
samozřejmě velice těší a dává 
tak smysl další turistické práci 
nejen pro organizované turisty, 
ale i pro turistickou veřejnost. 
Všem, kteří náš projekt podpořili 
a v anketě Radegastu hlasovali, 
bychom touto cestou chtěli moc 
poděkovat. Je to právě jejich 
iniciativa a jejich zájem, který 
nás vynesl na první místo. Dále 
chceme poděkovat pivovaru 
Radegast, který prostřednictvím 
grantového programu Radegast 
lidem rozdává každým rokem 

finanční prostředky na projekty 
prospěšné obyvatelům i návštěv-
níkům zdejšího regionu. Díky 
těmto prostředkům má Bezručo-
va chata na Lysé hoře fotovoltaic-
ké panely, vyřešeno je odpadové 
hospodářství a nyní můžeme začít 
realizovat třetí projekt. Ten pomy-
slně propojí všechny stavby na 
vrcholu Lysé hory v rámci ochrany 
zdejšího životního prostředí tím, 
že zde bude vybudována čistička 
odpadních vod, kterou bude 

moci využívat nejen Bezručova 
chata, ale i ostatní chaty na Lysé 
hoře. Dalším velkým úspěchem 
Bezručovy chaty je pak vítězství 
ve XII. ročníku architektonické 
soutěže Stavba roku Moravsko-
slezského kraje. V kategorii „Ob-
čanská vybavenost – novostavby“ 
získal KČT hlavní cenu právě 
s projektem obnovy Bezručovy 
chaty na Lysé hoře.

Rostislav Kašovský a Jan Havelka

Vysokohorští turisté z Přerova na 
nejvyšší hoře severní Afriky
Deset členů odboru vysokohorské 
turistiky KČT TJ Spartak Přerov se 
vydalo do Maroka, aby v pohoří 
Vysoký Atlas zdolali nejvyšší horu 
severní Afriky. A devět z nich pak 
po náročném výstupu skutečně 
stanulo na vrcholu Jbel Toubkal 
v nadmořské výšce 4167 m. 
Nejprve však dne 19. května vy- 
razila skupina auty na krakovské 
letiště, odkud letěla do Marrake-
še a z letiště Menara v Marrakeši 
se pak přesunula taxíkem do hor-
ského městečka Imlil. „V sobotu 
ráno jsme vstoupili do národního 

Klub českých turistů informuje...

Ocenění a vyznamenání
Vedení KČT dne 15. července 2018 schválilo navržená vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Mgr. Jitka Broklová (KČT, odbor Polička)
• Zdeňka Mihulková (KČT, odbor Polička)
• Ing. Jaroslava Müllerová (KČT, odbor Polička)
• Vladimír Uhlíř (KČT, odbor Polička)
• Jiří Vrbický (KČT, odbor Polička)
• Bohuslav Kadlc (KČT, odbor Lanškroun)
• Ing. Jiří Kohout (KČT, odbor Lanškroun)
• Ing. Jan Kostelecký (KČT, odbor Lanškroun)
• Ing. Jiří Krejča (KČT, odbor Lanškroun)
• Jana Palcerová (KČT, odbor Lanškroun)
• Emil Parent (KČT, odbor Lanškroun)
• Jaroslava Sedláková (KČT, odbor Lanškroun)
• Miroslav Urban (KČT, odbor Lanškroun)
Čestné uznání KČT
• Jana Rudová (KČT, odbor Sparta Praha)
• Milan Dařílek (KČT, odbor Lanškroun)
• Ing. Mojmír Nováček (KČT, odbor Dálava Ostrava)

Čestný odznak KČT
• Josef Brokl (KČT, odbor Polička)
• Miroslav Mach (KČT, odbor Polička)
• Oldřich Kříž (KČT, odbor Lanškroun)
• Vítězslav Pavlas (KČT, odbor Lanškroun)• • • 
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT a čes-
kou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.

Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT

Rostislav Kašovský (první s šekem zleva) a Martin Stiller (první s šekem zprava) při převzetí ceny (foto: Alena Kašovská)

Hlavní cena XII. ročníku architekto-
nické soutěže Stavba roku Moravsko-
slezského kraje v kategorii „Občanská 
vybavenost – novostavby“
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událostí. V roce 2012 to byl křest 
knihy a letos tomu bylo zrovna 
tak. V sobotu 8. září 2018 hvěz-
dicový pochod vyvrcholil křtem 
historické knížky, kterou napsal 
středoškolský profesor, etnograf, 
spisovatel, malíř a redaktor Jan 
Havelka (1839, Loštice – 1886, 
Olomouc). O této významné 
osobnosti (a mém jmenovci) 
jsem se poprvé dozvěděl před 
více než 10 lety, když jsem před 
startem Putování za loštickým 
tvarůžkem uviděl pamětní desku 
na jeho rodném domě v Lošti-
cích. Pokřtěná knížka je hezký 
historický cestopis z výpravy, kte-
rou připravil pro několik členů 
profesorského sboru a několik 
studentů 1. slovanského gymná-
zia v Olomouci. Autor popisuje, 
co všechno museli absolvovat 
poutníci, kteří se rozhodli v roce 
1883 „dobýt“ vrchol Pradědu. 
Turistické značky, které by je 
dovedly k cíli, neměli, a pokud 
chtěli mapu, museli si ji sami 
nakreslit. Příprava na letní cestu 
na Praděd jim v těch časech 
zabrala celou zimu a již popis 
jízdy vlakem z Olomouce přes 

parku Toubkal a údolím stoupali 
na chatu Refuge du Toubkal 
ve výšce 3200 m, kde jsme se 
ubytovali. Odpoledne jsme 
v rámci aklimatizace vystoupili 
až do výšky 3500 m a vrátili se 
zpět na chatu,“ popisuje první 
den výstupu Tomáš Beránek, 
předseda odboru. „Předpověď 

počasí pro nadcházející den 
byla dobrá, důkazem toho 
byla chata plná turistů všech 
národností, dokonce z Miami 
a z Hongkongu. Ve 4 hodiny 
ráno byla na chatě snídaně, 
a hned jak se rozednilo, vyráželi 
jsme ve skupinkách na výstup. Při 
výstupu jsme museli několikrát 

překonat sněhové plotny, které 
byly ráno přimrzlé a klouzaly. 
Žádné další technické problémy 
už nás ale nečekaly. Používali 
jsme pouze trekové hole, mačky 
nebyly třeba. Ve výšce kolem 
3900 m jsme vystoupali do sedla 
Tizi n Toubkal, odkud jsme pak 
závěrečných 250 výškových met-
rů stoupali pomaleji úbočím hory. 
Nikdo neměl problémy s výškou, 
ani  závratě či nevolnost, a tak 
už mezi 7:30 a 8:00 byli všichni 
na nejvyšším vrcholu Vysokého 
Atlasu a zároveň severní Afriky 
– na hoře Jbel Toubkal, tyčící se 
do výšky 4167 m. Rozhled však 
nebyl úplně ideální a mraky ob-
čas zakrývaly výhled,“ vzpomíná 
Tomáš Beránek. Poté přišlo na 
řadu nezbytné focení a rychlý 
sestup stejnou cestou dolů na 
chatu, kam družstva dorazila 
mezi 10. a 11. hodinou. Celý 
výstup jim trval 5–6 hodin a od 
chaty pak dále pokračovali v se-
stupu údolím až do Imlilu na taxi. 
Taxi následně skupinu zavezlo 
do hotelu v Marrakeši, odkud se 
ráno všichni vydali zpět na letiště 
a letadlem opět domů.

Tomáš Beránek, 
předseda sekce VT

Cesta na Praděd
Od odboru KČT Šumperk jsem 
dostal pozvánku na akci Cesta 
na Praděd v Jeseníkách. A když 
jsem se z pozvánky dozvěděl, 
že je to akce zařazená do 
pravidelného seriálu zvaného 
„Pradědovy letokruhy“, bylo mi 
hned jasné, že na ni pojedu. Na 
jedné akci z tohoto seriálu jsem 
totiž byl již v roce 2012 (na chatě 
Paprsek) a tehdy se mi moc líbi-
la. Vždy se jedná o hvězdicový 
pochod do určeného cíle v Jese-
níkách, končící nějakou kulturní 
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Čestný předseda KČT při proslovu během křtu knihy Cesta na Praděd 
(foto: Ing. Ján Babnič)

Ilustrátor knihy Václav Roháč při autogramiádě (foto: Ing. Ján Babnič) 

Součástí křtu knihy byla i vycházka do SPR Praděd pod vedením vedoucího Správy CHKO Jeseníky Mgr. Petra Šaje
(foto: Ing. Ján Babnič) 

Vrcholové foto skupinky VHT na Jbel Toubkal (4167 m) 
(foto: archiv Tomáše Beránka)



jedinému možnému tělový-
chovnému spolku Sparta Úpice. 
Turistický oddíl byl součástí TJ 
a právě kvůli boudě zde zůstal 
do současnosti. Po obnovení 
KČT však náš odbor sepsal 
nájemní smlouvu s TJ na dobu 
50 let a začal s obnovou celé 
budovy. Tato obnova stála téměř 
3 mil. Kč, z nichž jsme získali 
dotace ve výši téměř 600 tis. Kč 
přes ústředí KČT, zatímco ostatní 
finanční prostředky byly získány 
rozšířeným provozem restaurace 
a nabídkou ubytování. Veškerá 
obsluha byla a je prováděna 
dobrovolnou prací (samozřejmě 
bezplatnou) našich členů, kteří 
při svém zaměstnání o sobotách 
a nedělích vaří a obsluhují pří-
chozí turisty. Po dlouhých a slo-
žitých jednáních se nám však 
podařilo přesvědčit výbor TJ, že 
bouda patří úpickým turistům 
a pro zachování jejího chodu pro 
turisty by bylo dobré ji za rozum-
nou cenu prodat KČT, odboru 
Úpice, který má objekt v dlouho-
dobém pronájmu. Nakonec jsme 
se dohodli i na ceně, kterou jsme 
mohli akceptovat, a od července 
tohoto roku jsme majiteli Jestře-
bí boudy. Rádi bychom ovšem 
poděkovali také ústředí KČT, 
především panu Homolkovi, za 
významnou právní pomoc a po-
skytnutí bezúročné půjčky. Díky 
ní jsme mohli dokončit koupi 
a převést boudu i v registru 
nemovitostí. A kde nás najdete? 
V Jestřebích horách, osada Pase-
ka, Radvanice v Čechách, okres 
Trutnov, Královéhradecký kraj. 
Veškeré informace o Jestřebí 
boudě naleznete na http://www. 
jestrebibouda.cz.

Miroslav Vořechovský, 
předseda KČT, odbor Úpice

Bunda pro členy KČT
V roce 2016 navázal Klub čes-
kých turistů znovu spolupráci 
s českou firmou Alpiczech s.r.o., 
která se dlouhodobě věnuje 
výrobě outdoorového oblečení. 
Společně jsme vyvzorovali 
a následně vyprodukovali modré 
fleece vesty s vyšitým logem KČT 
a motivy turistických značek. Tato 
vesta byla nabízena za příznivou 
cenu s velkoobchodní slevou 
členům KČT, kteří si na rok 2017 
zvolili rozšířenou nebo TOP 
variantu členství v KČT. K těmto 
modrým fleece vestám nyní 
připravujeme produkci čelenek 
s vyšívaným logem KČT, a to 
nejenom v modré barvě. Čelenka 
bude k zakoupení cca za 200 Kč – 
nejlépe prostřednictvím hromad-
né objednávky odboru (oblasti) 
KČT, abychom zjednodušili distri-
buci a šetřili na poštovném. A na 
rok 2019 připravujeme ještě další 
akci: Rádi bychom všem členům 
KČT bez rozdílu typu zvoleného 
členství v KČT nabídli možnost 
objednat si za výhodnou cenu 
nepromokavou, prodyšnou tu-
ristickou bundu, určenou pouze 
členům KČT. Firma Alpiczech 

nám nabídla několik variant stři-
hu bund, které jsou vhodné pro 
turistiku a outdoorové aktivity. 
Ilustrační fotografie představuje 
pouze jednu z mnoha možností 
střihu i barvy bundy. Momentál-
ně jsme ve fázi „ladění“ střihu 
a detailů bundy, která bude ušita 
z kvalitní tkaniny s nanovláken-
nou membránou Nanomembra-
ne. Tato tkanina je srovnatelná 
s Goretexem, nepropustí vodu, 
a naopak velmi dobře (lépe než 
Goretex) propouští vodní páru 
a zároveň neprofoukne. Pro tyto 
svoje vlastnosti získala ocenění 
AWARD na světovém veletrhu 
ISPO v Mnichově. Bunda bude 
mít čtyři vnější kapsy a jednu 
vnitřní o velikosti složené turistic-
ké mapy KČT, kapuci s možností 
jejího složení do límce, vyšitý 
znak KČT a řadu dalších, pro 
tento typ bundy standardních 
detailů. Cena bundy se bude po-
hybovat kolem 4.000 Kč, přičemž 
cena podobných bund z Gorete-
xu je 5.500 Kč a více. Bundy v ba-
revných provedeních s převahou 
modré (pro muže) a s převahou 
červené barvy (pro ženy) mohou 
být vyrobeny ve velikostní řadě 
S až XXL, resp. i v nestandardní 
velikosti 3XL a výše. Vážení 
turisté, členové KČT, v této fázi 
potřebujeme zjistit váš předběž-
ný zájem o využití této nabídky 
a objednání si kvalitní turistické 
bundy za dobrou cenu. Váš 
nezávazný zájem nám, prosím, 
avizujte do 30. listopadu 2018 
na e-mail kct@kct.cz. Definitivní 
vzhled (střih) bundy uveřejníme 
v prosincovém čísle časopisu 
Turista. Předem vám děkujeme za 
váš zájem a spolupráci.

Vratislav Chvátal, 
předseda KČT
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Zábřeh do Sobotína ukazuje, 
jak dlouhá a nezvyklá to byla 
tehdy cesta. Celý popis výpravy 
přináší pro současníka mnohá 
překvapení – nad některými se 
usměje, u jiných se hluboce za-
myslí nad tím, co nám dobrého 
i zlého přinesla naše civilizace za 
posledních 150 let. Kniha vyšla 
v nakladatelství Pavel Ševčík 
– Veduta u příležitosti 130. vý-
ročí založení KČT, a to v novém, 
bohatě ilustrovaném vydání. 
Ilustrace navíc velmi dobře nava-
zují na text knihy, a tak ještě více 
navozují atmosféru 2. poloviny 
19. století. Co se letošní Cesty na 
Praděd týče, jejích 270 účastníků 
přicházelo na vrchol Hrubého 
Jeseníku doslova ze všech stran. 
Jedna skupina zopakovala 
historickou trasu ze Sobotína, 
druhá vycházela od motorestu 
Na Skřítku a přešla celou vý-
chodní část hřebene Jeseníků, 
další pak přišla od Ramzovského 
sedla po západní části hřebene 
a konečně poslední dorazila ze 
severu z Karlovy Studánky. Díky 
dobré organizaci a pro turistiku 
příznivému počasí se pochod 
všem velmi líbil. V Kurzovní 
chatě pod vrcholem Pradědu 
pak došlo ke slavnostnímu křtu, 
kterého se zúčastnili i starosta 
Šumperka a senátor Parlamentu 
ČR Mgr. Zdeněk Brož, vedoucí 
správy CHKO Jeseníky Mgr. 
Petr Šaj, vydavatel Pavel Ševčík 
a ilustrátor knihy Václav Roháč. 
Všichni řekli pár slov ke knížce, 
zdařilé akci i 130. výročí založení 
KČT, na jehož počest byla akce 

uspořádána. Já jsem ve své řeči 
poděkoval organizátorům akce 
jménem vedení Klubu českých 
turistů nejen za velmi dobrou 
organizaci akce, ale i za tradici, 
se kterou seriál „Pradědovy leto-
kruhy“ ukazuje cestu, jak skloubit 
turistiku s kulturou a ještě to 
účastníkům udělá dobře na těle 
i duši. Děkuji, blahopřeji a jen 
houšť takových akcí!

Ing. Jan Havelka

Zpráva ze sekce výkonnostní 
turistiky
Revize kontaktů vydavatelů ob-
lastních a tematických turistických 
odznaků (OTO a TTO):
Na základě četných připomínek 
k neaktuálnosti některých kon-
taktů vydavatelů OTO uvedených 
v seznamu OTO na stránkách 
sekce VT provede sekce do 
konce roku 2018 revizi kontaktů. 
Vydavatelům aktivních OTO bude 
zaslán kontrolní e-mail na e-mai-

lovou adresu uvedenou v sezna-
mu, a pokud neodpoví, bude 
vydavatel kontaktován na telefon 
uvedený v seznamu. Jestliže však 
ani tento pokus nebude úspěšný, 
bude příslušný odznak prohlášen 
v seznamu OTO od nového roku 
za nedostupný. Tímto žádáme 
vydavatele, aby sami aktivně 
kontaktovali sekci VT (na e-mail 
tomas.beranek@volny.cz,
příp. tel. +420 602 575 673), 
a napomohli tak k aktuálnosti 
kontaktů v seznamu OTO. Za 
pomoc předem děkuji.

Tomáš Beránek, 
předseda SVT

Další chata v majetku odboru 
KČT
Náš odbor již dlouhá léta usi-
loval o získání Jestřebí boudy 
do svého vlastnictví. Turisté se 
o tuto chatu starali již od roku 
1963, kdy na jejich popud byla 
ONV bouda prodána tehdy 

Zprávy KČT

Jestřebí bouda (foto: archiv KČT, odbor Úpice)


