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Z jednání orgánů KČT
Dne 25. září se v Praze sešlo Vede-
ní KČT na svém 5. jednání. Po zahá-
jení byl schválen zápis z minulého 
zasedání a poté proběhla kontrola 
úkolů. Dále následovaly informace 
o aktuálních jednáních, o stavu 
chat a nemovitostí, o stavu značení, 
o čerpání rozpočtu a o přípravách 
oslav 100 let republiky. V závěru 
schůze bylo upřesněno zastoupení 
členů Vedení KČT na významných 
akcích a dále byl schválen vstup 
KČT do Fóra cestovního ruchu.

Mojmír Nováček, zástupce 
generálního sekretáře KČT

49. konference ERA 
v Lucembursku
Výroční zasedání Evropské 
asociace turistických klubů (ERA-
-EWV-FERP) v termínu 27.–30. září 
2018 uvítalo městečko Echternach 
v turisticky atraktivním regionu 
Mullerthal. Mezi stovkou účastníků 
byli přítomni zástupci 48 členských 
organizací (z celkem 63), včetně de-
legace KČT ve složení Ing. Jan Ha-
velka, Ing. Rostislav Kašovský a Bc. 
Andrea Kašovská. Nově bylo přijato 
6 členů (Berner Wanderwege ze 
Švýcarska, Lauku Celotajs z Lotyš-
ska, Nizhny Novgorod Mountain 
Club z Ruska a tři organizace 
z Lucemburska z oblastí Éislek, 
Mullerthal a Guttland). V pracovní 
programové části proběhly 
v pátek přednášky, prezentace 
a diskuze z různých oblastí 
evropské turistiky. V sobotu pak 
proběhlo výroční zasedání, kde 
zazněly všechny důležité výroční 

zprávy. Loni zvolené prezidium 
pod vedením Borise Mičiče 
ze Srbska intenzivně pracuje 
na nové koncepci a strategii 
asociace. V turistické části pro-
gramu účastníci navštívili hrad 
a městečko Vianden, křížení me-
zinárodních tras E2 a E3 a dále 
se vydali mezi krásnými skalními 
masivy i po části certifikovaných 
tras Mullerthaltrail. Zatímco 
organizátor příštího setkání Eu-
rorando 2021 se zatím nenašel, 
příští jubilejní 50. konference už 

jistého pořadatele má – uskuteční 
se ve dnech 17.–20. října 2019 
v Bad Urach v Německu.

Ing. Rostislav Kašovský, 
Vedení KČT

50. ročník dálkového pochodu 
Lanškrounská kopa
Již po padesáté připravili pořa-
datelé z KČT Lanškroun dálkový 
pochod Lanškrounská kopa s tra-
sami pro pěší turisty i cyklisty. Na 
kratších trasách byl pro rodiče 
s dětmi připraven Pohádkový les 

a uskutečnil se také běh na 15 km. 
Slavnostní zahájení proběhlo na 
náměstí v Lanškrouně, kde se 
na tribuně představili starosta 
města Mgr. Radim Vetchý, zástupci 
Krajského úřadu Pardubického 
kraje a zástupci družebních měst 
z Polska, Slovenska, Maďarska a Itá-
lie. Nechyběli ani pořadatelé akce 
a přítomen byl také předseda KČT 
Mgr. Vratislav Chvátal. Na výběr 
měli účastníci pěší trasy v délkách 
5, 10, 15, 20, 30, 60 a 100 km a cyk-
lotrasy v rozmezí 20 až 110 km. 
V sobotu ráno bylo sice zataženo, 
nakonec nás ale čekal krásný, slu-
nečný den. Na trasy se vydalo cel-
kem 8609 účastníků, přičemž akci 
zajišťovalo 83 pořadatelů. Největší 
účast byla na kratších trasách, tedy 
5km (2713 účastníků) a 10km 
(1862 účastníků); z cyklotras bylo 
nejvíce účastníků na trase 30km 
(742 účastníků). V cíli pak každý 
obdržel diplom a medaili. Akci 
by nebylo možno uskutečnit bez 
finanční podpory Krajského úřa-
du Pardubického kraje a města 
Lanškroun. Od čtvrtka do soboty 
navíc v Lanškrouně současně 
probíhaly městské slavnosti s bo-
hatým kulturním programem.

Jiří Franc, sekce pěší turistiky PR KČT

„Kudrna“ 2018 je minulostí
O víkendu 29. a 30. září se v Brně 
uskutečnil 49. ročník pochodu 
Jede Kudrna okolo Brna, který je 
součástí světové ligy pochodů. 
Nad akcí převzal záštitu primátor 
města Brna pan Ing. Petr Vokřál. 
Pochod byl pořádán za podpory 
městské části Brno-Bystrc, ústředí 
KČT a KČT, Jihomoravská oblast. 
Počasí se po oba dva dny vyda-
řilo. Po ránu bylo sice jen kolem 
„nuly“, ale během dne vysvitlo 
sluníčko – pro účastníky příjemné 

počasí. Start i cíl pochodu se 
po roce znovu vrátil do  budovy 
Společenského centra v Brně-
-Bystrci. Pro turisty byly na sobotu 
připraveny trasy dlouhé 10, 20, 
33 a 40 km a na neděli pak trasy 
10, 20, 29 a 42 km. K dispozici 
byly kromě barevných mapek 
i popisy tras v češtině, němčině, 
angličtině, francouzštině a letos 
poprvé i v holandštině. Turisté 
mohli v rámci pochodu podle 
zájmu plnit podmínky různých 
soutěží (IML a IVV, ale také třeba 
Turistickou dvoustovku). V cíli si 
pak mohli kromě triček zakoupit 
Turistické známky, vizitky, nálepky 
a další suvenýry. A stánek s pro-
spekty zde mělo i Turistické in-
formační centrum Brno. Všechny 
víkendové akce byly též součástí 
projektu Brněnské dny pro zdraví. 
Co se statistiky týče, pochodu 
se zúčastnilo celkem 498 turistů 
z 18 zemí, z nichž 349 splnilo 
podmínky soutěže IML. Nejvíce 
zahraničních účastníků přijelo 
z Německa (133 osob), největší 
skupiny dorazily z Belgie a Nizo-
zemí (po 17 účastnících). Z České 
republiky bylo celkem 214 účast-
níků, z nichž 82 splnilo podmínky 
IML. I letos se navíc pochodu 

zúčastnily rodiny s dětmi. V sobo-
tu pro ně byla v rámci projektu 
Rodinná turistika připravena ve 
spolupráci s KČT, odbor KTL Brno 
6,5km trasa, tzv. Pochod s chutí 
(s účastí 46 osob), a v neděli pak 
speciální trasy projektu Toulavý 
kočárek, které byly 6 a 10 km dlou-
hé (s účastí 4 kočárky/11 osob). 
Příští ročník bude jubilejní, a tak 
pořadatelé z KČT, odbor Mapa 
Brno připravují pro pochodníky 
několik překvapení. Proto neváhej-
te a přijďte pochodovat!

Jaroslav Šlechta, 
ředitel pochodu

Je to chůze po tom světě aneb 
Turistika dříve a dnes
Výstavu s výše uvedeným názvem 
připravil Klub českých turistů, 
odbor Šumperk ve spolupráci 
s Muzeem silnic ve Vikýřovicích 
u Šumperka u příležitosti 130. vý- 
ročí vzniku KČT. Výstava mapuje 
vznik a vývoj turistiky od konce 
19. století až do dnešních dnů 
obecně i v regionu. Zvlášť obšírně 
se věnuje založení Klubu českých 
turistů, vzniku prvních odborů 
turistiky v našem kraji i součas-
nosti KČT, dále připomíná hlavní 
společné akce, turistické značení 

Klub českých turistů informuje...

Účastníci výročního zasedání ERA (foto: archiv ERA)

Z registrace účastníků pochodu Jede Kudrna okolo Brna (foto: Ladislav Tomáš)

Slavnostní zahájení 50. ročníku pochodu (foto: Ladislav Tomáš)
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Odhalení pomníku 
MUDr. Hamzy na pochodu
Krajem Šimona kouzelníka
V sobotu 6. října se uskutečnil po-
chod Krajem Šimona kouzelníka, 
který pořádal KČT, odbor Šlápoty 
Hněvkovice u Humpolce. Již 
čtvrtstoletí tak pochodují turisté 
zákoutími malebné říčky Želivky, 
naším krásným Zálesím. V letoš-
ním roce navíc uplynulo 150 let 
od narození prof. MUDr. Františka 
Hamzy, který napsal knihu Šimon 
kouzelník, jejíž název nese i náš 
turistický pochod. MUDr. Hamza 
je důležitou osobností pro celou 
republiku, založil 1. sanatorium 

léčby tuberkulózy pro děti v Ko-
šumberku (dnes Hamzova léčeb-
na Luže-Košumberk). KČT, odbor 
Šlápoty Hněvkovice se proto 
rozhodl v tomto významném 
roce věnovat Hamzův památník 
jeho rodné vesničce Kletečná. 
Tento památník byl odhalen před 
jeho rodným domem za přispění 
města Humpolce, Rodinného 
pivovaru Bernard, Kraje Vysočina 
a SDH Kletečná. Slavnostního 
aktu se zúčastnili hejtman Kraje 
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, 
ředitel Vysočina Tourism Ing. 
Tomáš Čihák, ředitel Sanatoria 
Luže-Košumberk MUDr. Václav 

Volejník, CSc., místopředseda 
KČT Zdeněk Cabalka, předseda 
KČT, oblast Vysočina Ing. Jaroslav 
Šlechta, členka ÚV KČT a před-
sedkyně KČT Jihomoravské ob-
lasti Ing. Hana Slabáková a rodina 
Hamzova. Akce byla provázena 
krásným počasím a o kulturní zá-
žitek se postarala country skupina 
Kolibříci. Podle slov mnoha z 287 
účastníků strávili na Hamzově 
Zálesí velmi příjemnou sobotu.

Marie Vincencová, předsedkyně 
KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice  

u Humpolce (redakčně kráceno)

Česká turistika v České Lípě 
slaví 90 let
Odbor Klubu českých turistů 
v České Lípě letos slaví 90 let 
od svého založení. Pod tlakem 
historických změn přerušil svou 
činnost od roku 1938 do roku 
1945, pak vstoupil do jednotné 
tělovýchovy pod hlavičkou TJ Ná-
řadí a později TJ Lokomotiva. Po 
roce 1989 se však odbor osamo-
statnil a opět plní funkce, se kte-
rými v roce 1928 vznikal. Odbor 
KČT v čele s předsedkyní Annou 

i mezinárodní spolupráci. Autor 
scénáře a převážné části textů 
Ján Babnič spolupracoval také 
s odbory KČT Olomoucký kraj 
a řada z nich využila možnost 
prezentovat na výstavě svoji 
činnost. Výstavní panely jsou 
doplněny o dobové dokumenty, 
fotografie, historické i současné 
turistické pomůcky. Cenné ma-
teriály byly zapůjčeny ze sbírek 
Vlastivědného muzea v Šumper-
ku a ze Státního okresního archi-
vu Šumperk, další pak přinesli 
členové odboru KČT Šumperk, 
známí a přátelé hor. Výstava byla 
otevřena ve čtvrtek 4. října za 
mimořádného zájmu veřejnosti. 
Vernisáže se zúčastnilo více než 
200 zájemců a řada vzácných 
hostů. V rámci vernisáže pak 
proběhlo ocenění dlouholeté 
práce zasloužilých členů odboru 
KČT Šumperk, kterým pamětní 
medaile ke 130. výročí založení 
KČT předal místopředseda KČT 
pan Zdeněk Cabalka. K návštěvě 
muzea a turistické výstavy mů-
žete využít nepohody některého 
z nastávajících podzimních a zim-
ních dnů, výstava totiž potrvá až do 
konce února 2019. Otevírací doba: 
úterý–sobota, od 10 do 16 hodin, 

jindy po předchozí dohodě. Vznik 
výstavy podpořil Olomoucký 
kraj a Výkonný výbor oblasti KČT 
Olomoucký kraj.

Zdeňka Daňková, 
předsedkyně odboru Šumperk

Odhalení pamětní desky Karla 
Jana Zákouckého v Heřmano-
vě Městci
Dne 7. dubna převzal na kon-
ferenci KČT v Praze starosta 
Heřmanova Městce Josef Kozel 
z rukou čestného předsedy KČT 
Ing. Jana Havelky diplom, který 
uvedl K. J. Zákouckého do Síně 
slávy české turistiky. A město 
Heřmanův Městec se rozhodlo 
svému rodákovi odhalit pamětní 
desku na budově školy, kde ten-
to významný propagátor a orga-
nizátor turistiky na Chrudimsku, 
Pardubicku a v oblasti Železných 
hor jako pedagog a ředitel školy 
působil. K odhalení pamětní 
desky došlo dne 29. září v rámci 
podzimních městských slavností 
za účasti zástupců Vedení KČT 
i široké veřejnosti; přítomen byl 
navíc i poslanec Parlamentu ČR 
pan Marek Výborný. Autorem 
desky je první „polistopadový“ 

starosta Heřmanova Městce 
pan František Pleskot. Akce 
pro hosty začala prohlídkou 
místní synagogy spojenou s vý-
kladem a bližším seznámením 
s osobností K. J. Zákouckého. 
Poté se za slunečného počasí 
průvod v čele se státní vlajkou 
a vlajkou KČT (jako vlajkonoši se 
představili místní skauti) odebral 
na náměstí ke škole, kde po krát-
kých projevech starosty Josefa 
Kozla a místopředsedy KČT Ing. 
Ivana Presse byla za potlesku 
přítomných deska odhalena. KČT 
zde dále reprezentovali Ing. Ján 
Babnič a Vlastimil Škvára. Celému 
aktu byl symbolicky přítomen rov-
něž velmi vydařený dvojník T. G. 
Masaryka. Odhalením desky však 
program neskončil, nýbrž pokra-
čoval turistickou vycházkou po 
stopách K. J. Zákouckého v délce 
7 km. První polovinu vycházky 
doplnil výkladem místní historik 
F. Pleskot, zatímco druhou 
polovinu vycházky doprovázel 
výkladem současný starosta města. 
Účastníci kolem památníku 
K. J. Zákouckého, nacházejícího se  
v blízkosti autokempu Konopáč, 
zamířili na místní hřbitov k Zákouc-
kého hrobu, který  město nechalo 
opravit a k jehož údržbě se zavá-
zalo i do budoucna. Na místě byl 
položen věnec a průchodem přes 
zámecký park byla vycházka za-
končena u pamětní desky J. S. Gu-
tha-Jarkovského. Na závěr je třeba 
poděkovat iniciátorům připomínky 
K. J. Zákouckého, panu Ant. 
Loudovi (KČT) a panu B. Starému 
(FCC ČR). Heřmanův Městec patří 
k místům, kde se podpora turistiky 
setkává s výraznou odezvou.

Jiří Chvála, MT, spolupracovník 
Rady Síně slávy české turistiky 

(redakčně kráceno)
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Odhalení pamětní desky K. J. Zákouckého – skautská stráž, dvojník Masaryka, starosta města Josef Kozel a místopředseda 
KČT Ivan Press (foto: Vlastimil Škvára)

Otevření výstavy dne 4. října bylo přítomno více než 200 návštěvníků 
(foto: Josef Horáček)

Odhalení pomníku MUDr. Františka Hamzy v Kletečné (foto: Hana Slabáková)



Rabštejnská 34, 323 00 Plzeň, příp. 
na e-mailu: v.zykmund@volny.cz.
Na stejné adrese pak můžete 
objednat i záznamník základního 
stupně TTO Rozhledník, jeho 
cena je 70 Kč (vč. poštovného).

Václav Zykmund, 
KČT, odbor První plzeňský

Cena města Třince pro paní 
Věru Byczanskou
Mezi nositele Ceny města Třince 
se v pátek 31. srpna zařadila 
dlouholetá předsedkyně Klubu 
českých turistů Třinec Věra Byczan-
ská. Významné ocenění převzala 
z rukou primátorky Věry Palkovské 
před 3000 diváků během slavnost-
ního zahájení Beskydské sedmičky. 
Věra Byczanská získala uvedenou 
cenu za propagaci pěší a lyžařské 
turistiky, dlouhodobé aktivní půso-
bení v čele Klubu českých turistů 
Třinec a jeho rozvoj. „Nesmírně si 
udělení Ceny města Třince vážím. 
Myslím si, že cenou nebyla ohod-
nocena pouze má práce v Klubu 
českých turistů Třinec, ale i práce 
všech kamarádů, bez kterých 
bych nedosáhla očekávaných 

výsledků. Snad budu příkladem 
i pro ostatní, aby svou práci také 
zaměřili na volný čas veřejnosti,“ 
uvedla rodačka z Hořic v Podkr-
konoší, která se ve třech letech 
přestěhovala s rodiči  do Třince. 
Věra Byczanská je dlouholetou 
stoupenkyní a propagátorkou 
pěší turistiky v Beskydech. Od 
roku 1985 (tedy už 33 let) stojí 
v čele třineckých turistů, pracovala 
v okresním výboru turistiky při 
ČSTV a v revizní komisi KČT oblast 
Beskydy. Zásluhou Věry Byczanské 

zaznamenal KČT Třinec během 
více než dvou desetiletí významný 
rozvoj, je pořadatelem dálkového 
pochodu Mánesovou stezkou, 
zakladatelem novoročního 
a velikonočního výstupu na Ostrý 
a lyžařského přejezdu Za tajem-
stvím Ostrého. Odbor pod jejím 
vedením získal a opravil dvě cha-
ty na Ostrém a budovu v Třinci, 
kde je dnes loděnice a klubovna 
TOM Maracaibo.

Anna Gavendová, Město Třinec 
(redakčně kráceno)
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Machovou pořádá akce pro ve-
řejnost, jako je Pochod s Adélou 
či Novoroční výstup na Holý 
vrch, značí a obnovuje turistické 
trasy v okolí, vydává propagační 
a vlastivědné publikace a nabízí 
turistům možnost ubytování 
v chatě na Vlčí hoře nebo ve vile 
Adele v České Lípě. V současné 
době má odbor 200 členů, z toho 
je 16 vedoucích a cvičitelů. Do blíz-
kého i vzdáleného okolí organizuje 
výlety nejen o volných dnech, ale 
pro seniory pod vedením Petra 
Starého i v týdnu; neděle pak 
patřívají cyklistům. Odbor dále 
pořádá i pravidelná školení pro 
začínající vedoucí a cvičitele turis-
tiky, pravidelné středeční přednáš-
ky a setkání jubilantů a aktivních 
členů KČT. V létě navíc jezdí i na 
vícedenní pobyty po naší vlasti. 
Turisté v České Lípě oslavili letošní 

výročí uspořádáním dvou výstav. 
Ta první byla umístěna v KD Cry-
stal a formou nástěnných obrazů 
seznamovala veřejnost s historií 
a činností klubu, zatímco ta druhá, 
nacházející se v suterénu vily Adele, 
představuje konkrétní činnost od-
boru, včetně činnosti TOM, a bude 
pravidelně obměňována.

Petr Randus 
(redakčně kráceno)

Zprávy ze sekce výkonnostní 
turistiky
Změny v TTO Po stopách II. odbo-
je na jižní Moravě
U příležitosti 130 let od založení 
KČT a 100 let od vzniku republiky 
ruší pořadatel veškerá omezení 
v datech vydávání a plnění výše 
uvedeného odznaku (záznamníky 
budou do vydání zásob). Zvídavý 
turista souvislosti určitě objeví. 

Dále upozorňujeme plnitele, aby si 
pro jistotu zkontrolovali aktuality na 
webu http://www.odznaky.ktnoha.cz.
Svět se vyvíjí a s ním bohužel 
i podmínky pro potvrzení návště-
vy míst, existující v době vzniku 
záznamníku.

Roman Volek, KČT, 
odbor Bučovice

TTO Rozhledník
TTO Rozhledník má před sebou 
kulaté výročí – v roce 2019 uplyne 
20 let od jeho představení 
veřejnosti. Odbor První plzeňský 
připravil nový jubilejní odznak, 
který byl poprvé k dispozici na 
pochodu Za posledním puchý-
řem v Semilech a dále bude na 
vybraných akcích roku 2019. 
Cena odznaku je 50 Kč, při zaslání 
poštou 100 Kč. Objednat jej je 
možné na adrese: Václav Zykmund, 

Zprávy KČT

Anna Machová při zahájení výstavy ve vile Adele (foto: Petr Randus)

Věra Byczanská (vpravo) s primátorkou Třince Věrou Palkovskou 
(foto: archiv města Třinec)

Za Vildou Stichem
Dne 25. května 2018 zemřel v ne-
dožitých 81 letech Ing. Vilém Stich, 
turista a cestovatel, který se v roce 
1976 významně zasloužil o zalo-
žení turistického oddílu svitavské 
tělovýchovné jednoty. Jako před-
seda působil v jeho čele až do roku 
2006, kdy už odbor patřil pod KČT. 
V roce 1977 založil turistický oddíl 
mládeže Zelenáči a v roce 1983 do-
dnes činný oddíl Zálesáci. Osobně 
se věnoval práci s dětmi a uspořádal 
pro ně několik táborů inspirovaných 
Jaroslavem Foglarem, s nímž byl 
v kontaktu. Vilém Stich miloval 

cestování a díky jazykovým znalos-
tem mohl od roku 1980 dvacet let 
spolupracovat s cestovními kance-
lářemi jako průvodce zahraničních 

zájezdů. S přáteli-turisty organizoval 
pro svitavskou veřejnost pochody 
pro zdraví, turistické plesy, besedy 
s významnými turisty a horolezci. 
Pro svitavské turisty připravil řadu 
velmi zajímavých výletů a v oblasti 
cestování spolupracoval i s dalšími 
zájmovými organizacemi. Svitavský 
klub Laurus udělil Ing. Vilému Sti-
chovi Výroční cenu za rok 2012, a to 
za celoživotní podporu svitavské 
turistiky. Za obětavou činnost pro 
svitavský odbor Vildovi děkujeme 
a s úctou vzpomínáme.

Za KČT Svitavy Eva Fečková


