
Zprávy KČT

Z jednání orgánů KČT
Vedení KČT se sešlo na posled-
ním jednání roku 2019 ve středu 
11. prosince v Praze. Na počátku 
schůze byl schválen program 
zasedání a také cíle, kterých by 
klub chtěl dosáhnout v jednáních 
s ministerstvy a dalšími státními 
institucemi. Členové Vedení byli 
informováni o uskutečněných 
schůzkách se zástupci Českého 
olympijského výboru, nově vznika-
jící Národní sportovní agentury, fir-
my RunCzech, Vysoké školy ekono-
mické a firmy Dufoux Technologie. 
Vedení KČT podpořilo přípravu 
certifikovaných tras a vyzvalo ob-
lasti, aby ve svém kraji vytipovaly 
stezky, které by byly vhodné pro 
českou certifikaci. V dalším jednání 
Vedení vzalo na vědomí informace 
o aktuálním stavu klubových 
chat a nemovitostí, schválilo plán 
obnovy chat v roce 2020 a také 
potvrdilo nového nájemce chaty 
v Pláních pod Ještědem, kterým se 
stává firma Adventure Golf Praha, 
a přijalo výměnu nájemce chaty 
Pod Studničnou v Krkonoších. 
Dále Vedení KČT vzalo na vědomí 
uspokojivý stav rozpočtu k 30. lis- 
topadu 2019 i stav pohledávek 
a závazků ke stejnému datu. 
V závěru jednání se Vedení KČT 
seznámilo s úkoly, které vyplynuly 
ze zasedání Ústředního výboru 
KČT na konci listopadu, schválilo 
navržená vyznamenání a přijalo 
zprávu o podzimním kongresu 
IVV ve Francii a o stěhování skladu 
ústředí KČT z Vysočan do Holešo-
vic v Praze.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce 
generálního sekretáře KČT

O publikacích KČT se hlasovalo 
v anketě novinářů 2 x 7 map 
a průvodců 
Členové Asociace novinářů a pub- 
licistů píšících o cestovním ruchu 
již více než dvacet let svými hlasy 
v anketě 2 x 7 map a průvodců 
každoročně určují žebříček titulů 
vydaných v právě uplynulém roce. 
Nejinak tomu bylo na výroční schůzi, 
která proběhla dne 8. ledna 2020 
v Praze, při níž členové novinářské 

asociace rozhodli o konečném 
pořadí v anketě za rok 2019. 
V nabídce tentokrát posuzovatelé 
měli celkem tři tituly Klubu českých 
turistů. V kategorii map se jednalo 
o turistickou mapu Národní parky 
České a Saské Švýcarsko 1 : 50 000 
(vydala společnost Trasa) a Obra-
zový atlas regionů a rozhleden se 
silniční mapou 1 : 200 000 (vydal 
KČT). V kategorii průvodců klub 
reprezentovala publikace Chaty 

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT na svém zasedání dne 13. listopadu 2019 společně s 
Ústředním výborem KČT, který jednal dne 30. listopadu 2019, schválily 
následující vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Ing. Jan Kocourek (KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou)
• Pavel Brtník (KČT, odbor Turista České Budějovice)
• Josef Doležal (KČT, odbor Tábor)
• Marie Amchová (KČT, odbor START Český Krumlov)
• František Guttwirth (KČT, odbor START Český Krumlov)
• Alena Křížová (KČT, odbor START Český Krumlov)
• Ing. Václav Augustin (KČT, odbor START Český Krumlov)

Čestné uznání KČT
• Ing. Jaroslav Mácha (KČT, odbor Milevsko)
• Ing. Jiří Lesák (KČT, odbor Milevsko)
• Mgr. Karel Markvart (KČT, odbor Tábor)
• Ing. Jiří Rusek (KČT, odbor Přerov-Předmostí)

Čestný odznak KČT
• Jindřich Jelínek (KČT, odbor Milevsko)
•  Bohuslav Sedlák (KČT, odbor Haná, oddíl TJ Milo Olomouc)
•  Jaromír Zeithaml (starosta obce Třemošná, Plzeňský kraj)
•  Eva Kramperová (KČT, odbor Tábor)
• Jarmila Líbalová (KČT, odbor Jindřichův Hradec)

Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
•  Jaroslava Kohoutová (KČT, odbor Havlíčkův Brod) 

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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Klubu českých a československých 
turistů (1888–1928) z vydavatelství 
Alpy Praha, kterou napsal Ing. Jan 
Havelka, čestný předseda KČT. 
V anketě získaly nejvíce hlasů 
mapa Pivovary Česka 1 : 500 000 
z vydavatelství Kartografie Praha 
a publikace Hornické památky 
České republiky, která vyšla 
v nakladatelství Academia. A jak se 
k výsledkům dospělo? Odborná 
komise nejdříve vybrala pro anketu 
po dvakrát sedmi titulech, z nichž 
vybíral nejlepší a nejzajímavější 
publikaci každý člen novinářské 
asociace, který měl právo projevit 
svůj názor a v každé kategorii ozna-
čit jen jediný titul. Přestože se pub- 
likace KČT neumístily na prvních 
místech, beztak neušly pozornosti 
novinářů, když získaly od 34 zúčast-
něných celkem 9 hlasů. Počty hlasů 
však nejsou to nejdůležitější, proč 
se anketa pořádá. Anketa totiž 
nestanovuje pouze pořadí map 
a průvodců vydaných za uplynulý 
rok, její význam je i seznamovací, 
neboť novináři mají možnost si na 
jednom místě prohlédnout ty nej-
novější mapy a průvodce. Anketa 
by se neuskutečnila bez významné 
spolupráce s pracovníky prodejny 
KIWI v Jungmannově ulici v Praze, 
kteří organizátorům zapůjčili větši-
nu nominovaných publikací.

Petr Skála, organizátor ankety  
2 x 7 map a průvodců Asociace 

novinářů a publicistů píšících 
o cestovním ruchu

Jak na Nový rok, tak po celý rok
Letošní 49. ročník Novoročního 
výstupu na Babí lom proběhl díky 
tradičnímu nasazení organizátorů 
a příznivému počasí úspěšně. 
Akce, kterou pořádá Jihomoravská 
oblast KČT prostřednictvím odboru 
KČT Klub turistů a lyžařů Brno spo-
lečně s TOM Horolezčata, tentokrát 
přilákala více než 800 účastníků. 
Dlouholetým neúnavným motorem 
akce – a zejména aktivit VHT na 
vrcholu Babího lomu – je Miloš 
Stejskal. Stěží bychom se ale 

obešli také bez Michala Horáka, 
Bohuše Polesného, Svatavy Kře-
pelkové a Miroslava Hlouška. Po-
řadatele aktivně  podpořili i Hana 
Varmužová z odboru Lokomotiva 
Brno a Antonín Procházka z od-
boru Adamov. Tradiční nabídka 
slaňování a svezení lanovkou na 
vrcholu Babího lomu byla zajištěna 
obětavými vysokohorskými turisty 
z odboru Univerzita Brno, Hanou 
Cidlovou, Ladislavem Šustáčkem 
a Liborem Škarvadou, ke kterým 
se připojil Jiří Marák z odboru KČT 
Břeclav. Akci letos doprovázely 
dvě sbírky: V sedle Babího lomu 
se jednalo o tradiční Novoroční 
čtyřlístek ve prospěch hendike-
povaných turistů. Z výtěžku této 

Tituly nominované za rok 2019 v kategorii map
(foto: Petr Skála)

Tituly nominované za rok 2019 v kategorii průvodců
(foto: Petr Skála)

Z Novoročního výstupu na Babí lom (foto: Václav Křepelka)
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sbírky jsou financovány trasy 
pro vozíčkáře, přičemž nejstarší 
vozíčkářská trasa je na Brněnsku 
v Mariánském údolí. Druhá sbírka 
se uskutečnila v rámci akce Vystup 
na svůj vrchol a její výnos putuje 
na výstavbu a údržbu chat KČT, 
letos na obnovu Jiráskovy chaty na 
Dobrošově, díla architekta Dušana 
Jurkoviče. Dárci byli u obou dvou 
sbírek štědří a na ústředí KČT 
organizátoři odeslali 13 323 Kč  
a 7 000 Kč. O odznak Novoročního 
čtyřlístku byl tradičně značný 
zájem. Na samotném vrcholu Ba-
bího lomu každý účastník obdržel 
pamětní list, kde je zobrazen profil 
zdejšího hřebene – zajímavého 
geologického útvaru, který při-
tahuje turisty již od 19. století. 
Všichni účastníci také splnili čtyři 
předsevzetí Novoročního čtyřlíst-
ku, která představují tyto body: jdi 
na Nový rok na výlet, pozvi někoho 
ze svého okolí, poznej kus přírody 
a přispěj potřebným. Organizátoři 
děkují za vstřícnost Lesům města 
Brna a starostovi obce Lelekovice, 
který nad akcí převzal záštitu.

Václav Křepelka, předseda KČT, 
odboru KTL Brno, garant akce

Novoroční čtyřlístek přinesl 
rekord
Rekordní štědrostí vstoupili do roku 
2020 účastníci pochodu Novoroční 
čtyřlístek –  Okolo Vřesovic, který 
pořádal KČT Vřesovice dne 1. led-
na odpoledne. Na podporu aktivit 
pro zdravotně handicapované 
spoluobčany se vybralo 8 355 Kč. 
To je nejvíc ze všech sedmnácti roč-
níků této akce! Účastníci pochodu 
tradičně přispívají do veřejné sbírky 
KČT namísto úhrady startovného. 
Letos se zúčastnilo 253 turistů  
z 52 obcí a měst, kteří si mohli vy-
brat trasu pět nebo sedm kilometrů 

dlouhou. Nejpočetnější výpravy 
dorazily z Kyjova, Vřesovic, Bučovic, 
Ježova a z Osvětiman. Turisté obdr-
želi v cíli odznak v podobě čtyřlíst-
ku, pamětní list, kalendářík a všem 
se účast započítala i do soutěže 
O zlatého turistu 2017–2021.

Miroslav Vaculík, 
předseda KČT Vřesovice 

Ze sekce výkonnostní turistiky

Nový tematický turistický odznak 
„30 let KČT“ byl vydán u příležitosti 
30 let od znovuobnovení Klubu 
českých turistů a vychází z data ob-
novy dne 7. dubna 1990. Odznak 
je určen pro členy KČT i ostatní 
zájemce.
Podmínky pro získání odznaku:
1. Odpracovat 7 hodin činností 
prospěšných pro KČT (brigády, 
akce pro životní prostředí, činnost 

v odborech apod.).
2. Absolvovat 4 turistické úseky, 
každý v minimální délce 4 km a po 
jiné turistické značené trase (červe-
ná, modrá, zelená a žlutá).
3. Navštívit 1 z 15 současných chat 
ve vlastnictví KČT (viz https://kct.cz/ 
chaty-ustredi-kct).
4. Zúčastnit se 9 různých akcí uve-
dených v celostátním či některém 
z oblastních kalendářů akcí KČT 
pro rok 2020 či 2021.
5. Absolvovat 270 km (= součin  
9 x 30 let) libovolným druhem pře-
sunu (pěšky/kolo/lyže/voda/běh) 
na libovolném počtu akcí.
Podmínky jsou na sobě nezávislé, 
jednou akcí je možno plnit více 
podmínek naráz (např. účast na 
pochodu uvedeném v kalendáři 
KČT s úsekem 4 km po červené 
turistické značené trase přes 
některou z chat KČT lze započítat 
do podmínky 2, 3, 4 i 5).
Plnění podmínek lze evidovat buď 
v záznamníku, který je k dispozici 
ke stažení na webových stránkách 
sekce výkonnostní turistiky KČT 
(https://kct.cz/vykonnostni-turisti-
ka), anebo v nové aplikaci Deník 

turisty na webu KČT (https://denik- 
turisty.kct-db.cz). Odznak lze plnit 
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 
2021, cena odznaku je 50 Kč.

Tomáš Beránek, předseda sekce 
výkonnostní turistiky KČT

Dny vysokohorské turistiky na 
skalách Žďárských vrchů v roce 
2019
V září 2019 se v okolí osady Milovy 
uskutečnil 9. ročník akce Dny VHT 
na skalách Žďárských vrchů, kterého 
se zúčastnilo celkem 31 osob, 
z toho 7 dětí. Po čtvrteční večeři 
a přivítání účastníků v areálu 
Poslední míle v Milovech začalo 
večerní promítání prezentací akcí 
Dachstein 2017 a Vysoké Tatry 
2019, a to pod taktovkou členů 
odboru Přerov-Předmostí. 
Následující den se přítomní rozdě-
lili do skupin podle svého zájmu 
–  část vyrazila na turistické trasy, 
někteří se vydali na cyklovýlet, jiní 
šli na houby a zbytek účastníků se 
věnoval lezení na skále Drátník. Po 
návratu pak děti absolvovaly zá-
vod v „prusíkování“, který připravili 
zástupci z Jihomoravské oblasti 
KČT. Po večeři promítli účastníci 
z Plzeňské oblasti KČT rekapitulaci 
obrázků z předchozích osmi roční-
ků Dnů VHT, ze kterých přímo sá-
lalo, že akce již má svou vlastní his-
torii. Nejmenší účastníci z prvních 
ročníků už dětským hrám odrostli 
a dříve náctiletí jsou dnes dospělí. 
Po troše vzpomínání následovaly 
obrázky z Islandu, které promítli 
rovněž členové Plzeňské oblasti 
KČT. Vzhledem k tomu, že v pátek 
pokračoval noční déšť, připravili 
na sobotu zástupci z Jihomoravské 
oblasti KČT malý turistický závod. 
Po obědě pak následoval výlet 
přes Malinskou skálu, Lisovskou 
skálu, kolem Devíti skal a Bílé 

skály zpět do Milov. Po večeři byly 
předány jak ceny za obě soutěže, 
tak pamětní listy z rukou předsedy 
sekce VHT Ing. Václava Průchy, kte-
rý poté sraz oficiálně ukončil. Na 
závěr jsme se mohli potěšit ještě 
promítáním záběrů z putování Jor-
dánskem od účastníka z Plzeňské 
oblasti KČT. Nedělní ráno pak bylo 
sice chladnější, ale nic nebránilo 
tomu, aby zájemci o nácvik lezení 
lezeckých cest absolvovali různě 
obtížné výstupy na skále Čtyři 
palice a v odpoledních hodinách 
se rozjeli do svých domovů.

Ing. Jindřich Urban,
člen sekce VHT KČT

Sbírky na turistické chaty
Připomínáme, že i v roce 2020 
probíhají následující tři sbírky na 
turistické chaty:   

1) Veřejná sbírka na obnovu 
turistické chaty Prachov
V roce 2019 zahájil KČT veřejnou 
sbírku na obnovu turistické chaty 
Prachov. Peněžní prostředky je 
možné zasílat na transparentní 
účet č. 115-9884740207/0100.  
Výtěžek této sbírky bude použit 
na modernizaci kotelny. Dále 
s jeho pomocí dojde k vybudo-
vání podzemní nádrže na jímání 
dešťové vody, která bude pro 
potřeby turistické chaty sloužit 

Na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany se na pochodu 
Okolo Vřesovic vybralo rekordních 8 355 Kč (foto: Miroslav Vaculík)

Již 9. ročník akce Dny VHT na skalách Žďárských vrchů se uskutečnil v září minu-
lého roku v okolí osady Milovy (foto: Jindřich Urban)
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jako voda užitková. Těmito 
úpravami chce KČT přispět 
k šetření a lepšímu hospodaření 
s dešťovou vodou. Více informací 
najdete na na www.kct.cz.

2) Veřejná sbírka na obnovu turi-
stické chaty na Dobrošově
Spolek KČT Náchod vyhlásil 
veřejnou sbírku na opravu 
a dostavbu Jiráskovy chaty na 
Dobrošově podle původního 
návrhu Dušana Jurkoviče. Kromě 
venkovních úprav budou v chatě 
adaptovány pokoje a budova 
bude nově zateplena. Historie 
turistické chaty sahá až do roku 
1894, kdy zde KČT Náchod po-
stavil malou chatu s rozhlednou. 
Po jejím zbourání byl v roce 1923 
zbudován dnešní objekt, patřící 
mezi významné historické chaty 
KČT. Peněžní prostředky je mož-
né zasílat na transparentní účet 
č. 285648352/0300 u ČSOB.

3) Veřejná sbírka na obnovu  
turistické chaty Češka koča
Stále pokračuje také veřejná 
sbírka za účelem získání peněž-
ních prostředků na pomoc chatě 
Češka koča. Vybrané prostředky 
budou využity po domluvě s obcí 
Zgornje Jezersko a partnerským 
Planinským družstvem Zgornje 
Jezersko pro rekonstrukci a pří-
padné rozšíření chaty. Sbírku 
vyhlásil Český odbor Slovinského 
planinského družstva 2017 
se sídlem v Praze 5. Finanční 
prostředky je možné zasílat na 
transparentní bankovní účet 
č. 2201524344/2010, vedený 
u společnosti Fio banka a. s.  
Více o této sbírce se dozvíte  
na www.alpenverein.cz. 

Mojmír Nováček,  
ústředí KČT 

Pozvání do Kanady
Na ústředí KČT nás na podzim 
2019 navštívil pan Tony Soumar, 
český emigrant, který již 50 let 
žije v kanadském Edmontonu. 
Pan Soumar nabídl našim turis-
tům pomoc při návštěvě státu 
Alberta a jeho národních parků. 
Na kanadské poměry nedaleko 
(konkrétně 400 km) od Edmon-
tonu jsou Skalnaté hory s ná-
rodním parkem Jasper a na něj 
navazujícím národním parkem 
Banff, který končí u města Cal-
gary, kde se v roce 1988 konaly 
zimní olympijské hry. Pan Sou-
mar turistům rád poradí vhodné 

(levné) ubytování v Edmontonu, 
kde si vypůjčit auto, případně co 
v NP Jasper navštívit. Turistická 
sezóna v horách je od května 
do září, lze zde absolvovat 
jednodenní treky s ubytováním 
v kempech nebo v hostelech. 
Pokud by vás návštěva Kanady 
lákala, kontakt na pana Soumara 
získáte na kct@kct.cz.

Mojmír Nováček,  
ústředí KČT

Nový web KČT, oblasti  
Moravskoslezské
V polovině listopadu 2019 byl 
do zkušebního provozu uveden 

nový web KČT, oblasti Moravsko-
slezské, který najdete na stávající 
adrese www.kct-msk.com. Web 
si klade za cíl informovat o akti-
vitách klubu v oblasti, především 
pak o zdejším turistickém pro-
gramu. Nově rovněž umožňuje 
také e-mailový marketing, tedy 
zasílání informativních e-mailů 
zaregistrovaným zájemcům z řad 
členů KČT i nečlenů. Web bude 
návštěvníky směrovat na weby 
ostatních odborů a sekcí oblasti 
Moravskoslezské.

Ondřej Burel, člen výboru KČT, 
oblasti Moravskoslezské

Turistická chata Prachov (foto: archiv KČT)

Jiráskova chata na Dobrošově (foto: archiv KČT)

Chata Češka koča v Kamnicko-Savinjských Alpách (foto: Ladislav Jirásko)

Vydejte se za turistikou do Kanady! (foto: Wikimedia Commons)


