
Z jednání orgánů KČT
Poslední zářijový den se členové 
Vedení KČT sešli ke svému 26. jed- 
nání. Po úvodním schválení 
programu a zápisu z minulého 
zasedání byla pozornost věno-
vána aktuálním tématům. Vedení 
KČT poděkovalo společnosti 
Lidé&Hory, zhotoviteli časopisu 
Turista, a odborům KČT Žamberk 
a Dolní Dobrouč za uspořádání 
2. ročníku Setkání čtenářů 
a dopisovatelů časopisu Turista, 
poté schválilo spolupráci KČT 
s Národním geoparkem Barran-
dien, s Technickou univerzitou 
v Liberci a se spolkem „Díky, že 
můžem“. V rámci přípravy střed-
nědobého plánu rozvoje KČT 
proběhla diskuze o úpravách 
členských příspěvků a o novém 
nastavení členských výhod. 
V bloku ekonomických informací 
bylo schváleno čerpání rozpočtu 
v limitech letošního omezení 
a zároveň došlo k odsouhlasení 
navýšení minimálního příspěvku 
na Novoroční čtyřlístek z 20 na 
30 Kč. K tomuto navýšení došlo 
poprvé za celou dobu konání 
sbírky (tj. od roku 2004), aby se 
zvýšila vybraná částka a aby z ní 
bylo možné pokrýt také náklady 
na výrobu odznaků a malých 
kalendářů. V závěru jednání bylo 
schváleno odložení pochodu Za 
posledním puchýřem v Brně na 
rok 2021 a mezi významné akce 
KČT roku 2021 dodatečně při-
bylo 60. Zimní táboření na Klíči 
v severních Čechách.

Mojmír Nováček, 
zástupce generálního 

sekretáře KČT

XVII. Letní turistický sraz 
Giacoma Casanovy v Duchcově
Od středy 19. do neděle 23. srpna 
se uskutečnil XVII. Letní turistický 
sraz Giacoma Casanovy v Duch- 
cově, který byl společnou akcí 
KČT a Sokola. Hlavními organi-
zátory se staly TJ Sokol Duchcov, 
oddíl turistiky a KČT, odbor 
Litvínov. Souběžně s touto akcí 
probíhal také 20. Sokolský turis-
tický sraz, 17. Pochod Giacoma 
Casanovy a 10. Celostátní sokol-
ský cyklistický sraz. Celkový počet 
přihlášených a ubytovaných 
turistů činil 268 osob. V nádher-
ném prostředí okolí Duchcova, 
které se rozkládá mezi Krušnými 
horami a Českým středohořím, 
navštívili turisté nejen nejvyšší 
vrchol východní části Krušných 
hor Loučná (956 m), ale také 
kopce Stropník (856 m), Vrch Tří 
pánů (875 m), Bouřňák (869 m) či 

rozhlednu na Vlčí hoře (891 m). 
V Českém středohoří jsme zdolali 
nejvyšší horu Milešovku (837 m) 
a vrch Lovoš (570 m). Zájemci se 
mohli rozhlédnout z věže hradu 
Kostomlaty (Sukoslav, 570 m) 
anebo z vyhlídkové věže kostela 
Církve československé husitské 
v Duchcově, která dosahuje výšky 
42 m, případně se projet na lodič-
kách po rybníku Barbora, jenž  
se nachází hned vedle kostela. 
A právě na pódiu u tohoto ryb-
níka byl ve středu od 18 hodin 
slavnostně zahájen XVII. Letní 
turistický sraz Giacoma Casanovy. 
Moderátorem se stal samotný 
Giacomo Casanova, který přivítal 
všechny přítomné turisty. Se svým 
projevem vystoupil náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje PhDr. 
Zdeněk Matouš, starosta města 
Duchcova Mgr. Zbyněk Šimbera, 
místopředsedové KČT Ing. Ivan Press 

a Zdeněk Cabalka, zástupce 
komise turistiky OV České obce 
sokolské Bc. Jiří Brož, starosta 
sokolské župy Krušnohorské-Ku-
kaňovy Otakar Koukal a starostka 
TJ Sokol Duchcov Anita Bartlová. 
Co se účasti turistů týče: Ve středu 
se na krátké trasy okolím Duch- 
cova vydalo celkem 240 osob. 
Ve čtvrtek prozkoumalo České 
středohoří (na trasách dlouhých 
od 18 do 75 km) 259 zájemců. 
V pátek neodolalo okolí Teplic 
a Hrobu 301 turistů. V sobotu, 
hlavní den srazu, putovalo Kruš-
nými horami (na trasách dlou-
hých 20 až 60 km) 343 účastníků 
srazu a v neděli se vydalo na 
cestu okolím Duchcova a Oseka 
275 lidí. Na čtvrtek a pátek byly 
připraveny výlety s průvodcem 
od přehrady Fláje do Českého 
Jiřetína a z Cínovce na Komáří 
vížku a do Krupky. Turisté mohli 

využít týdenní jízdenku pro celý 
Ústecký kraj, kterou dostal každý 
účastník srazu v rámci startov-
ného. Ve večerních hodinách 
byla na zahradě duchcovské 
základní školy zajištěna hudba, 
v pátek a sobotu nechyběl 
stánek pivovaru Ossegg. V pátek 
se také uskutečnil autobusový 
výlet po rozhlednách Krušných 
hor a Podkrušnohoří. Turisté se 
podívali na rozhledny Jeřabina 
nad Litvínovem, Hláska u Hory 
Svaté Kateřiny, Maják u Strupčic 
a Šibeník v Mostě. V sobotu od  
20 hodin se v „F“ Clubu usku-
tečnilo slavnostní zakončení 
s turistickou zábavou, kde jsme 
za účasti předsedy KČT Mgr. 
Vratislava Chvátala a místopřed-
sedů KČT předali pořadatelskou 
štafetu turistům z odboru KČT 
Dobrý hospodář v Olomouci, 
kde se bude v červenci 2022 

konat již XVIII. Letní turistický 
sraz. Hlavními sponzory XVII. Let-
ního turistického srazu Giacoma 
Casanovy v Duchcově se staly 
Klub českých turistů, Česká obec 
sokolská, Město Duchcov a Ús-
tecký kraj. Mediálním partnerem 
byla Česká televize a Teplický 
deník, dalšími sponzory pak 
firmy Ondrášovka, ČEPS, Kabeex 
a Refit. Reportáž ze zahájení 
uvedl Teplický deník a z průbě-
hu srazu také České televize. 
Velmi děkujeme Mgr. Veronice 
Prchalové, ředitelce ZŠ Jaroslava 
Pešaty v Duchcově, za poskytnutí 
prostor školy a celému kolektivu 
kuchařek školní jídelny za výbor-
né snídaně a večeře, na kterých 
si turisté moc pochutnali.

Dušan Petráš, hlavní pořadatel 
XVII. Letního turistického srazu 

Giacoma Casanovy v Duchcově
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Klub českých turistů informuje...

Ocenění a vyznamenání
Vedení KČT, které jednalo dne 29. srpna 2020, schválilo navržená 
vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
•  Jaroslava Formánková (TJ KČT Česká Lípa)
•  Věra Najmanová (TJ KČT Česká Lípa)
•  Drahuše Chloubová (TJ KČT Česká Lípa)
•  Mgr. Čestmír Fiala (TJ KČT Česká Lípa) 

Čestné uznání KČT
•   Robert Křižák (KČT, odbor Chatocha Zlín)
•   Jana Ištoková (TJ KČT Česká Lípa)
 
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT  
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT

7372

Pořadatelský tým XVII. Letního turistického srazu Giacoma Casanovy v Duchcově (foto: Erich Steidl)
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Kudrna versus koronavirus
Letos byl brněnský pochod Jede 
Kudrna okolo Brna zařazen do 
kalendáře akcí IML již po pěta- 
dvacáté. Téměř všechny akce 
z letošního kalendáře pochodů 
IML byly z důvodu pandemie 
koronaviru postupně rušeny. 
I pořadatelé brněnského pocho-
du dlouho váhali, zda pochod 
uspořádat, nebo nikoli. Nakonec 
se koncem srpna po důkladném 
zvážení všech důvodů pro a proti 
rozhodli pochod realizovat, byť 
s různými omezeními. Zrušena 
byla tradiční taneční zábava 
i nejdelší, 42 km dlouhé trasy po-
chodu. Striktně byla dodržována 
všechna hygienická opatření. 
Účastníci pochodu mohli vstou-
pit do budovy jen s rouškami 
na obličeji, museli dodržovat 
rozestupy a na více místech byla 

k dispozici dezinfekce. Rouškami 
a ochrannými rukavicemi byli 
vybaveni i všichni pořadatelé 
pochodu. Můžeme s potěše-
ním konstatovat, že všichni 
turisté bez reptání dodržovali 
hygienická opatření, za což jim 
patří velký dík. Koncem srpna byl 
počet přihlášených zahraničních 
účastníků na úrovni předešlých 
ročníků. Tvrdá rána však přišla 
ve středu před pochodem. Ještě 
dopoledne v reakci na náš dotaz 
potvrzovali zahraniční pochodní-
ci svoji účast v Brně. Odpoledne 
ovšem německé a nizozemské 
úřady zařadily Česko mezi nebez-
pečné země se zákazem vstupu 
a do večera se drtivá většina 
zahraničních zájemců s omluvou 
odhlásila. Přijeli jen ti, kteří již v té 
době byli na cestě. I přes tuto 
nepřízeň osudu jsme pochod 

uspořádali jako jediní v Evropě. 
V sobotu ráno nás nejprve 
přivítalo deštivé počasí. Na trasy 
přesto vyrazilo 105 pochodníků 
plnících podmínky IML. Přes den 
se však postupně vyčasilo a v ne-
děli již turisty provázelo podzimní 
sluníčko. Celková účast činila  
147 osob, z toho 35 ze zahraničí 
(z 8 zemí). V rámci akce Rodinné 
turistiky se v sobotu na 10km 
trasu přihlásily 3 rodiny a nedělní 
trasu pro kočárky absolvovalo 
celkem 7 kočárků. Mnoho účast-
níků osobně i písemně poděko-
valo pořadatelům za to, že i přes 
velmi složitou situaci a následnou 
malou účast akci uspořádali. Ti, 
co přijet nemohli, nás ubezpečili, 
že příští rok určitě dorazí.

Ing. Jaroslav Šlechta, 
ředitel pochodu

Najděte se značkou Q  
na Kudy z nudy tu nejlepší 
inspiraci pro vaše výlety  
po českých regionech

Plánujete si rádi výlety dopředu 
a zároveň je pro vás na ces-
tách důležitá kvalita služeb? 
Výborně! Potom je pro vás tou 
nejlepší volbou cestovatelský 
portál Kudy z nudy a značka Q. 
Kudy z nudy je projekt agentury 
CzechTourism, jehož cílem je 
podpora domácího cestovního 
ruchu. Denně na něm najdete 
čerstvou dávku inspirace v po-
době článků o zajímavostech, 
novinkách a akcích, které stojí 
za to vidět. Svou nabídku na 
něm navíc přibližují tisíce 
muzeí, zámků či turistických 
atrakcí, najdete zde ale třeba 
i restaurace, ubytování a turis-
tická centra. Na jednom místě 
si tak můžete naplánovat váš 
příští výlet od A do Z! Filtrovat 
můžete podle tématu vaší ces-
ty – jednoduše si vyberete, kam 
vyrážíte, zda jdete pěšky, na 
kole, anebo třeba na běžkách. 
Najít můžete i tipy na celé 
výlety s popisem jednotlivých 
zastávek. Pokud je pro vás 
důležitým kritériem výběru 
kvalita vašeho zážitku, můžete 
se orientovat podle značky 
Q Českého systému kvality 
služeb. Certifikát, jenž dokazuje 
to, že na sobě organizace ne-
ustále pracují, zdokonalují se 
ve svém oboru a zákazníkovu 
spokojenost staví na první 
místo, mohou získat hotely, 
penziony, restaurace, muzea 

a další podniky, které působí 
v cestovním ruchu a splňují 
stanovená kritéria. Přidejte se 
k milionům návštěvníků portálu 
Kudy z nudy a vyberte si jeden 
(nebo více) z 80 000 tipů na 
výlety po celé České republice. 
Nejlepší začátek výletu? Na 
www.kudyznudy.cz/sluzbyQ! 

Mgr. Hana Bartošová, 
vedoucí projektová manažerka 

CzechTourism

Almanach odboru KČT  
Čeřínek Jihlava
Právě vyšel sborník ke 100. výročí 
založení odboru KČT Čeřínek 
Jihlava. Autorkou sborníku je Míša 
Svatošová. Tento almanach byl 
vydán za finanční podpory statu-
tárního města Jihlava, a to v nákla-
du 500 kusů. Zájemci jej mohou 
získat na akcích pořádaných 
odborem KČT Čeřínek Jihlava.

Ing. Míla Bradová, 
KČT, odbor Tesla Jihlava

Zprávy KČT

Pochodů IML se pravidelně účastní několik (nejen domácích) vojenských jednotek, na snímku jednotka aktivních záloh  
z Ostravy (foto: Ing. Hana Slabáková)
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První turistická trasa pro 
vozíčkáře v Kraji Vysočina
KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice 
u Humpolce zorganizoval dne 
10. října v 10 hodin otevření první 
vozíčkářské trasy na Vysočině, 
jež nese název „Za Hliníkem do 
Humpolce“. Projekt byl realizován 
za přispění ze státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj, za podpory Kraje Vysočina 
a města Humpolce. Významnými 
sponzory se staly Rodinný pivovar 
Bernard a Ostendorf – OSMA, s. r. o., 
Komorovice. Akce se konala pod 
záštitou předsedy Senátu PČR 
RNDr. Miloše Vystrčila, hejtmana 
Kraje Vysočina MUDr. Jiřího 
Běhounka a místostarosty města 
Humpolce Ing. Vlastimila Bruknera. 
Mediální záštitu převzala stanice 
Frekvence 1 Českého rozhlasu. 
Otevření vozíčkářské trasy se 
zúčastnili předseda Senátu PČR 
RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman Kraje 
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, 
starosta města Humpolce Karel 
Kratochvíl, předseda KČT Mgr. Vra-
tislav Chvátal, místopředseda KČT 
Zdeněk Cabalka, ředitelka Osten-
dorf – OSMA, s. r. o., Komorovice 
Ing. Věra Davidová, ředitel ČZA 
Mgr. Otakar Březina a zástupce 
Centra Paraple David Sellner.  

Na úvod vystoupily děti z tanečního 
oddělení Umělecké školy Gustava 
Mahlera Humpolec pod vedením 
MgA. Evy Eremkové. Po milých 
projevech a slavnostním přestřižení 
pásky se na trasu vydali 4 vozíčkáři 
a 87 dalších účastníků. U židovské-
ho hřbitova nás čekal jeho správce 
Mgr. Vladimír Staněk, který účastní-
ky seznámil s  historií hřbitova a vý-
znamnými osobnostmi Humpolce. 
Vyznačení trasy realizovala firma 
BO CO, spol. s r. o., Horní Libchavy. 
Vozíčkářská trasa začíná u restaura-
ce Saloon Zlatá podkova u jezdec-
kého závodiště v Humpolci a vede 
krásnou krajinou pod Orlíkem mezi 
rybníky Dusilovským a Dvorákem 
až k židovskému hřbitovu.  

Na startu je několik parkovacích 
míst, bezbariérová restaurace a WC. 
Celý úsek je vyznačen směrovkami 
s piktogramem vozíčkáře. Okruh 
byl navržen jako jednosměrný (proti 
směru hodinových ručiček) a jeho 
délka činí 3 km s převýšením 72 m. 
KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice 
u Humpolce těší, že mohl přispět 
k realizaci této vozíčkářské trasy 
a tak umožnil našim hendikepo-
vaným spoluobčanům zapojit 
se do aktivní turistické činnosti. 
Zároveň děkujeme všem, kteří se 
na vzniku této trasy podíleli.

Mgr. Marie Vincencová, 
předsedkyně KČT, odboru Šlápoty  

Hněvkovice u Humpolce

Účastníci slavnostního otevření vozíčkářské trasy před Saloonem Zlatá podkova (foto: Ladislav Březina)

Slavnostní přestřižení pásky nové vozíčkářské trasy – zleva: Mgr. Vratislav Chvátal, 
předseda KČT, Karel Kratochvíl, starosta města Humpolce, Mgr. Marie Vincencová, 
předsedkyně odboru KČT Šlápoty Hněvkovice u Humpolce a iniciátorka trasy, 
RNDr. Miloš Vystrčil, předseda Senátu PČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje 
Vysočina, a David Sellner z Centra Paraple (foto: Ladislav Březina)


