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Z jednání orgánů KČT
V pořadí 17. jednání Vedení KČT 
se uskutečnilo ve čtvrtek 10. října 
v Praze. V úvodu jednání schválili 
jeho členové program porady 
s doplněním několika bodů a také 
zápis z předchozí schůze. V dalším 
bloku zasedání se účastníci zabý-
vali plněním střednědobé strate-
gie KČT, nazývané též Vize do roku 
2020, a výhledem střednědobých 
úkolů do roku 2030. Poté byly 
zhodnoceny proběhlé akce, mj. 
seminář k moderním pěším trasám 
na MMR a 50. ročník pochodu IML 
Jede Kudrna okolo Brna. Diskuto-
vána byla také příprava Dne na ob-
novu lesa, dále porady sekretářů 
oblastí KČT, semináře k propagaci 
KČT a jednání ÚV KČT na konci 
listopadu 2019 v Praze. V bloku 
o chatách KČT byli přítomní infor-
mováni o opakovaných jednáních 
na stavebním úřadu v Ostravici po 
udání na Bezručovu chatu na Lysé 
hoře. V rámci výběrového řízení  
na chatu Pod Studničnou byl komi-
sí vybrán nový nájemce Karel Batel-
ka; vyhlášeno bylo výběrové řízení 
na nájemce turistické chaty Pláně 
pod Ještědem. Probrána byla také 
příprava setkání s nájemci chat. 
V ekonomickém bloku jednání 
se Vedení zabývalo stavem hos-
podaření a ekonomickou situací 
KČT, navržena byla nová smlouva 
o zprostředkování a pravidla pro 
vyplácení provizí při zajištění spon-
zorů pro klub. Dále byly podány in-
formace o jednání valné hromady 
a dozorčí rady společnosti Trasa, 
s. r. o., a výsledky auditu, který se 
uskutečnil v souvislosti s personál-
ními změnami v této společnosti. 
Audit nezjistil žádné závažné  

nedostatky, novému vedení 
Trasy dal pouze několik drobných 
doporučení. Závažným bodem 
jednání byl návrh na úpravu struk-
tury členství a členských výhod od 
roku 2021 a připomínky oblastí 
k tomuto návrhu. Na základě při-
pomínek vznikla varianta pouze 
dvoustupňového členství, která 
bude předložena k další diskuzi.

 Ing. Ivan Press, 
místopředseda KČT

Jubilejní ,,Kudrna“
O víkendu 28. a 29. září se 
uskutečnil jubilejní 50. ročník mezi-
národního pochodu Jede Kudrna 
okolo Brna. Nad pochodem pře-
vzala záštitu primátorka statutární-
ho města Brna paní JUDr. Markéta 
Vaňková. Pochod byl pořádán za 
podpory města Brna, městské části 
Brno-Bystrc, ústředí KČT a KČT, 
Jihomoravské oblasti. Start a cíl 
pochodu se již tradičně nacházel 
v budově Společenského centra 
v Brně-Bystrci. Pro pochodníky 
byly na sobotu připraveny trasy  
10, 20, 33 a 40 km, na neděli pak 

trasy 10, 20, 29 a 42 km. K dispo-
zici byly kromě barevných mapek 
i popisy tras v pěti jazycích. Účast-
níci akce mohli podle zájmu plnit 
podmínky různých soutěží (kromě 
IML a IVV také třeba Turistickou 
200), v cíli pochodu se pak dala 
pořídit celá řada suvenýrů (např. 
trička, Turistické známky, vizitky, 
nášivky, nálepky a další turistické 
drobnosti). V sobotu večer byla 
pro účastníky uspořádána taneční 
zábava. Pochodu se zúčastnilo cel-
kem 548 turistů z 23 zemí, z toho 
409 jich splnilo podmínky soutěže 
IML. Největší skupiny dorazily z Ni-
zozemí (30 členů), Litvy (16 členů) 
a Rakouska (rovněž 16 členů). Ze 
zahraničí přijelo nejvíce účastníků 
z Německa (114 osob). Z České 
republiky bylo 246 turistů, z nichž 
123 splnilo podmínky IML. I letos 
se pochodu zúčastnily rodiny 
s dětmi, pro které byla v sobotu 
v rámci projektu Rodinná turistika 
připravena ve spolupráci s KČT, 
odborem KTL Brno 6km trasa s ná-
zvem Pochod s chutí (zúčastnilo 
se 14 osob). V neděli pak mohli 

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 12. září 2019, schválilo navržená vyzna-
menání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Emil Kintzl (KČT, odbor Sušice)

Čestný odznak KČT
• Petr Rosůlek (KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou)
• Vlastimil Škvára (KČT, odbor Treking Chrudim) 

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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zájemci vyrazit na speciální trasy 
z projektu Toulavý kočárek, které 
byly dlouhé 6 a 9 km (zúčastnily 
se 3 kočárky, celkem 9 osob).  
Na základě splněných podmínek 
bylo uděleno pět titulů European 
Master Walker (česky Evropský 
chodec). Tento titul získali: slečna 
R. Židelité z Litvy, pánové J. Stroo-
bants a F. Saabe z Belgie,  
H. Gerken z Německa a I. Haška 
z ČR. S organizací a průběhem 
akce vyjádřila spokojenost 
delegátka IML paní Vera de 
Waegenaere z Belgie, spokojeni 
byli i účastníci pochodu, přestože 
si těžko zvykají na náš způsob 
pásového značení a ne vždy se 
správně orientují podle mapy.

Jaroslav Šlechta, 
ředitel pochodu

30. ročník pochodu Kolem 
noční Jihlavy
V pátek 13. září uspořádali turisté 
z KČT, odboru Tesla Jihlava jubilej-
ní 30. ročník turistické akce Kolem 
noční Jihlavy po historických pa-
mětihodnostech se startem a cílem 
pochodu na zahradě Domu dětí 
a mládeže v Jihlavě. Slavnostnímu 
přivítání účastníků a zahájení akce 

byli přítomni i někdejší zakladatelé 
pochodu František Zima a Zdeněk 
Krčál, kterým současní pořadatelé 
předali čestné diplomy. Trasy 
pochodu v délkách od 5 do 15 km 
vedly kolem četných jihlavských 
pamětihodností, na kontrolních 
stanovištích odpovídali dospělí 
i děti na kvízové otázky zaměřené 
na historii i současnost České 
republiky, Kraje Vysočina i města 
Jihlavy. Trasy byly vyznačeny 
sovami se svítícíma očima, což se 
líbilo hlavně dětem. V cíli všichni 

obdrželi pamětní listy a špekáčky, 
které si opekli na ohni. Akce se 
zúčastnilo 291 turistů a příznivců 
turistiky. Se značným zájmem se 
setkala videoprojekce z více než 
čtyřicetileté činnosti „tesláckých“ 
turistů, promítaná po celou dobu 
večerní akce, i propagační panely 
s texty o 130 letech turistického 
značení KČT a 130letém výročí vy-
dání prvního čísla Časopisu turistů.
 

Ing. Míla Bradová, předsedkyně 
KČT, odboru Tesla Jihlava 

Jede Kudrna okolo Brna 2019 – skupina litevské pohraniční stráže (foto: Ing. Ladislav Tomáš)

Zakladatelé a pořadatelé pochodu Kolem noční Jihlavy: zleva František Zima, Lída 
Březinová, Zdeněk Krčál, Míla Bradová a Iva Svobodová (foto: František Janeček)
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Semilské turistické slavnosti
V sobotu 21. září se v Semilech 
a Bítouchově uskutečnily Semilské 
turistické slavnosti u příležitosti  
110 let od založení KČT Semily 
a otevření Riegrovy stezky. Akci 
uspořádaly Klub českých turistů, 
odbor Semily, město Semily a Mu-
zeum a Pojizerská galerie Semily. 
Celá událost byla nejprve zahájena 
vernisáží v muzeu. Mohli jsme se 
setkávat s lidmi v dobových krojích; 
pro milovníky výletů za krásami pří-
rody bylo připraveno několik tras, 
které vedly Riegrovou a Kamenic-
kého stezkou. Na Riegrově stezce 
probíhaly soutěže semilských 
skautů; v cíli v Bítouchově se mohli 
účastníci dále vyžít v rámci různých 
doprovodných akcí pro malé i vel-
ké. Na Riegrově stezce byla navíc 
odhalena pamětní deska připomí-
nající návštěvu prvního prezidenta 
Československa T. G. Masaryka 
v Semilech v roce 1922. Otevřena 
byla také nová, třetí ferrata na 
lezecké stěně Vodní brána. Mimo 
to mohli účastníci navštívit vodní 
elektrárnu na Spálově. K dobré 
atmosféře přispělo i několik hudeb-
ních vystoupení, za jejichž vrchol 

můžeme považovat koncert Zuzany 
Stírské a její kapely. Pro děti byly 
přichystány skákací hrad, trampolí-
na, vláček s bicyklovým pohonem 
a další atrakce. Nechybělo však ani 
špičkové kouzelnické vystoupení 
a flašinetář. Na startu pochodu 
se registrovalo 612 účastníků, na 
louce před Riegrovou stezkou 
jsme přivítali (odhadem) kolem 
2 000 milovníků turistiky a dobré 
zábavy. Na přípravě a průběhu 
akce se podílelo 45 pořadatelů, 
20 skautů a 20 hasičů.

Zdeňka Marková, 
předsedkyně KČT, odboru Semily

70. sraz tábořících tomíků
Tábořiště hlučínského TOM 
Zálesák nacházející se u Zbyslavic 
mohl pořádající oddíl BVÚ Ostrava 
využít k uskutečnění již 70. srazu 
tábořících oddílů TOM. Ani chlad-
né noci o víkendu 20.–22. září 
neodradily od stanování téměř tři 
stovky tomíků z Moravskoslezské-
ho a Zlínského kraje, kteří celý ví-
kend soutěžili nejen o hlavní ceny 
– tři Štíty vítězů, ale také v mnoha 
dalších turistických a tábornických 
dovednostech, počínaje uzlová-
ním a lasováním a soutěží kronik 
a deníků konče. Letošní „pětiboj“ 

obsáhl štafetový závod, zdravově-
du, orientační závod, tábornickou 
všestrannost a tzv. ringo v kruhu. 
Sobota vyvrcholila nádherným 
táborákem a muzicírováním do 
ranních hodin. Putovní ceny za 
hlavní srazovou soutěž si odvezli 
dívky z TOM KADAO Opava, 
chlapci z TOM Zlaté šípy Valašské 
Meziříčí a veteráni z TOM Zálesák 
Hlučín. Vedoucí oddílů na závěreč-
né schůzce jednomyslně podpořili 
pokračování srazů v příštích letech 
včetně úpravy a doplnění soutěží 
pro nejmladší tomíky. Sraz pod-
pořil KČT, odbor Slezský Tomík 
Ostrava a Moravskoslezský kraj.

Rostislav Kašovský, Vedení KČT

Rozhledna na vrchu Sedlo  
u Sušice
V prosinci letošního roku uplyne 
již 10 let od chvíle, kdy došlo ke 
slavnostnímu otevření nové roz-
hledny na vrchu Sedlo u Sušice. 
Výstavbu této věže organizovalo 
Sdružení pro obnovu rozhledny 
na Sedle. Stavba byla finančně 
podpořena nejen z fondů Ev-
ropské unie a finančních dotací 
tehdejšího Západočeského kraje, 
ale také veřejnou sbírkou obča-
nů, organizací a spolků. Každý 
sponzor této veřejné sbírky, 
který přispěl finanční částkou 
5.000 Kč, obdržel „Certifikát 
majitele schodu na rozhlednu 
na Sedle“ s pořadovým číslem 
schodu. Do této akce se zapojili 
i turisté-senioři Klubu Turista 
Písek. Rozhledna je celodřevěná 
příhradová o osmi podlažích, 
konstrukce je opláštěna prkny 
s malými okénky. Celková výška 
rozhledny činí 27,75 m a vede 
na ni 139 schodů, přičemž na 
každém schodu je kovový štítek 
se jménem dárce. Na rozhledně 

Sedlo u Sušice byli turisté-senioři 
z Písku nejen krátce po jejím 
otevření, ale na svůj 41. schod se 

přišli podívat také po 10 letech, 
dne 1. října 2019.
Vlasta Lavicová, Klub Turista Písek

Ze Semilských turistických slavností – skupina krojovaných pořadatelů pochodu (foto: archiv pořadatelů)

Nástup účastníků – zahájení srazu tomíků (foto: Rostislav Kašovský) Štítek píseckého odboru KČT na 41. schodu rozhledny (foto: archiv Klubu Turista Písek) 

Rozhledna na vrchu Sedlo (foto: archiv Klubu Turista Písek) 
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Vykročte vstříc kvalitě služeb 
v cestovním ruchu
Snaha o dosažení co nejvyšší 
možné kvality v cestovním ruchu 
a stále spokojeného zákazníka 
začíná certifikací Českého 
systému kvality služeb (ČSKS). 
Program, který spravuje agentura 
CzechTourism, funguje v českém 
prostředí již sedm let a zapojilo 
se do něj více než 900 organizací. 
Ať už jde o hotel, restauraci, info-
centrum, nebo kulturní památku, 
vychází Český systém kvality 
služeb z toho, že je vždy možné 
něco zlepšit, zvláště v oblasti tzv. 
měkké kvality (tj. například spo-
lehlivost, ochota, důvěryhodnost 
a empatie). V momentě, kdy se 

organizace rozhodne do ČSKS 
zapojit, znamená to pro koncové-
ho zákazníka jenom plus. Je totiž 
vidět, že se organizace rozhodla 
vydat cestou ke zdokonalování. 
Zákazník, který dnes čím dál 
častěji vyžaduje kvalitu, se díky 
ČSKS může snáze orientovat 
ve službách poskytovaných na 
trhu. Spolu s certifikátem ČSKS 
totiž certifikovaná organizace 
získá mezinárodně srovnatelnou 
značku kvality „Q“. Seznam všech 
držitelů značky „Q“ najdete na 
webu www.sluzbyQ.cz. Agentura 
CzechTourism zároveň jako 
benefit pravidelně realizuje pro 
pracovníky certifikovaných organi-
zací bezplatné odborné kurzy, 

například na téma sociální sítě, 
komunikace, byznys, etiketa či 
copywriting. Jak získat certifikát  
a další informace o ČSKS najdete 
na webu www.csks.cz, anebo se 
obraťte na info@csks.cz.

Mgr. Hana Bartošová, 
ČCCR – CzechTourism

Vlastimil Škvára. Organizované 
turistice se věnuje od svých 12 let. 
Začínal v odboru turistiky TJ 
Spartak Ústí nad Labem, kde byl 
členem v letech 1956–1980. Zde 
také získal kvalifikaci cvičitele 
turistiky III. a II. třídy a aktivně se 
věnoval organizování turistických 
výletů a pochodů. Je zaklada-
telem turistických pochodů 
Ústecká jarní padesátka a Porta 
Bohemica. Po přestěhování do 
tehdejšího Východočeského 
kraje se stal roku 1981 členem 
turistického odboru TJ Transporta 
Chrudim a posléze členem Klubu 
českých turistů Treking Chrudim, 
kde působí dodnes. Zde získal kva-
lifikaci cvičitele turistiky I. třídy a po 
linii zápočtových turistických cest 
získal titul mistra turistiky. Působil 
rovněž jako klasifikátor turistických 
cest. Dále se věnoval pořádání 
turistických výletů a po roce 1990 
i pořádání zahraničních turistických 
zájezdů zaměřených na vysokohor-
skou turistiku. V této době pracoval 
jako člen výboru oddílu, člen okres-
ního výboru Chrudim, předseda 
oblastního výboru Železné hory, 
místopředseda a předseda výboru 
oblasti KČT Pardubický kraj. Mnoho 
let pracuje jako sekretář této 
oblasti, kde má za sebou mnoho 
mravenčí a mnohdy nedoceňované 
práce pro rozvoj turistiky. Od roku 
1994 se věnuje značení turistických 
tras – pracuje jako značkař a také 
jako předseda krajské komise zna-
čení. Mimo to působí v ústředních 
orgánech KČT. Vlastimil Škvára byl 
oceněn řadou vyznamenání KČT 
včetně čestného odznaku Vojty 
Náprstka. K významnému životnímu 
jubileu přejeme Vlastíkovi pevné 
zdraví a mnoho dalších skvělých 
turistických zážitků.

Ing. Milan Zeman za oblast KČT 
Pardubický kraj

Zemřel Karel Poucha

Karel Poucha (17. února 1929 —  
- 5. října 2019) zasvětil celý život 
svému největšímu koníčku – turisti-
ce, které věnoval veškerý volný čas. 
Byl vždy respektovaným vedoucím 
a měl vše naplánované k dokona-
losti. Členem KČT Litoměřice byl od 
roku 1958. Do svých osmdesátin 
byl stále členem výboru odboru, 
jako předseda odboru působil v le-
tech 1981–1985 a 1990–2002, tedy 
celkem 18 let. Stal se spoluzaklada-
telem Litoměřické padesátky v roce 
1966, zakládajícím členem Novo-
ročních výstupů na Radobýl a též 
v roce 1966 autorem tzv. tajných 
výletů, tematických výprav, zimních 
turistických výjezdů a bezpočtu 
mnoha dalších různorodých akcí. 
Byl také dlouholetý značkař, nositel 
titulu mistr turistiky, získal čestný od-
znak Vojty Náprstka, čestné uznání 
za značení turistických tras a čestné 
uznání ke 130 letům KČT. Jménem 
Klubu českých turistů Ti chceme 
vyslovit velké poděkování za vše, 
co jsi pro litoměřickou turistiku za 
dobu svého šedesátiletého členství 
a aktivní práce vykonal s podporou 
manželky, paní Liby Pouchové. 
Za všechny litoměřické turisty Jana 
Wünschová, předsedkyně výboru 

KČT, odboru Litoměřice

Odešel Zdeněk Kotík

Opustil nás pan Zdeněk Kotík 
(23. října 1932 – 9. května 
2019), narozený v Lišanech 
u Rakovníka. Po maturitě na 
gymnáziu v Rakovníku bydlel 
v Krupé u Rakovníka a později 
v Olomouci. Pracoval v podniku 
Moravia Mariánské Údolí jako 
technolog, působil jako kar-
tograf map KČT a organizoval 
pěší turistické pochody (např. 
Moraviánskou padesátku) a také 
vodácké akce. V roce 1981 se 
stal předsedou komise KČT 
pro značení turistických tras. 
Zpracoval Turistický almanach 
a podílel se na dalších publika-
cích, kromě jiných i o začátcích 
českého trampingu na Rakov-
nicku. S Českým rozhlasem 
natáčel relace o zajímavostech 
Olomouce a okolí a blízkých na-
učných stezkách (např. NS lišky 
Bystroušky). Ministerstvo život-
ního prostředí ČR jej jmenovalo 
garantem KČT pro CHKO Lito-
velské Pomoraví. Zdeněk Kotík 
vedl také přednášky o Pomoraví 
pro veřejnost a na toto téma 
vystupoval i v televizi.

Za moravské značkaře Zdeněk 
Fritsch z Olomouce

Vladimír Wnuk osmdesátiletý

Pan Vladimír Wnuk pracuje 
v turistice aktivně od roku 1971, 
kdy vstoupil do TJ Lokomotiva 
Přerov. V letech 1971–1972 půso-
bil jako místopředseda odboru, 
v letech 1972–1979 pak jako jeho 
předseda. V roce 1980 přestoupil 
do TJ Spartak Přerov, kde se stal 
v letech 1981–1991 členem výboru 
a metodikem, v letech 1991–2013 
předsedou odboru a od roku 2013 

opět členem výboru a metodikem. 
V letech 1985–1991 zastával post 
předsedy klasifikační komise OV 
ČSTV Přerov, v letech 1991–1998 
byl členem oblastního výboru KČT 
Valašsko, mezi roky 1995 a 1998 
pak místopředsedou odboru Va-
lašsko. V letech 2006–2013 působil 
jako člen oblastního výboru KČT 
Olomouckého kraje a člen progra-
mové rady oblasti. Za svoji činnost 
obdržel všechna ocenění KČT, včet-
ně čestného odznaku Vojty Náprst-
ka, a také řadu ocenění od ČSTV. Za 
činnost v turistice obdržel pamětní 
medaili Slavomíra Kratochvíla jako 
nejvyšší ocenění za práci v TJ Spar-
tak a Cenu města Přerova s medailí 
J. A. Komenského. V roce 2011 byl 
uveden do Síně slávy KČT, oblasti 
Olomoucký kraj. Vladimír Wnuk je 
vedoucím turistiky a vede turistické 
vycházky, jako metodik zpracovává 
čtvrtletní plány činnosti a plánuje 
vícedenní akce odboru. Mimo to 
vydal celkem 9 oblastních turistic-

kých záznamníků propagujících 
Moravu. Výbor i všichni členové 
mu přejí pevné zdraví, optimismus 
a radost z turistiky.

Za KČT, odbor TJ Spartak Přerov 
Stanislav Dostál, 

místopředseda odboru

Vlastimil Škvára jubilující

Dne 31. srpna oslavil v plné síle 
své 75. narozeniny náš kamarád 


