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Z jednání orgánů KČT
Vedení KČT v roce 2020 poprvé 
jednalo ve středu 22. ledna 
v Praze. Po schválení programu 
jednání a zápisu z předchozího 
zasedání proběhla kontrola 
úkolů. Jako první bylo potvr-
zeno, že KČT se chce společně 
s německými turisty přihlásit 
o pořadatelství evropského 
setkání Eurorando 2026. Poté 
Vedení projednalo a schválilo 
termíny 11 jednání v roce 2020 
a upravilo výzvu oblastem k vyti-
pování vhodných pěších stezek 
pro českou verzi certifikace tras. 
Následně byli členové Vedení in-
formováni o zajištění účasti KČT 
na Olympijském festivalu v Brně 
a také projednali účast KČT na 
veletrzích cestovního ruchu Re-
giontour v Brně a Holiday World 
v Praze. V dalším jednání Vedení 
KČT vzalo na vědomí informace 
o aktuálním stavu klubových 
chat a nemovitostí, schválilo roz-
počet obnovy chat v roce 2020, 
vzalo na vědomí uspokojivý stav 
rozpočtu k 31. prosinci 2019 
i stav pohledávek a závazků ke 
stejnému datu. Dalším bodem 
programu byla příprava oblast-
ních konferencí, k nimž Vedení 
KČT schválilo teze pro delegáty 
ÚV KČT – tedy aktuální klubová 
témata, jako jsou kategorie 
členů a společné členství v KČT 
a Alpenvereinu, 30 let od obno-
vení KČT (dne 7. dubna 1990), 
sbírky na chaty a pozvánky na 
významné akce, připomínka  
11. června jako památného dne 
KČT (s odkazem na založení KČT 
v roce 1888) na akcích odborů 
a oblastí, oceňování zasloužilých 

členů a zveřejňování aktuálních 
informací na webu a Facebooku, 
nově také rozesílání newsletteru 
zájemcům (možno objednat na 
www.kct.cz). V tomto bodě byl 
mimo jiné upřesněn návrh na 
úpravu členství, členských výhod 
a členských příspěvků od roku 
2021, který bude projednáván 
na celostátní konferenci. Vedení 
KČT vzalo na vědomí dopis 
Národního památkového ústavu, 
kterým organizace ukončuje 
dlouholetou spolupráci s KČT 
a členům KČT již nebude posky-
tovat slevy na vstupném. V závě-
ru jednání Vedení KČT schválilo 
šest osobností a dva odbory, 
které budou uvedeny do Síně 
slávy české turistiky, potvrdilo 
navržená vyznamenání, vzalo na 
vědomí zprávu o stavu turistické-
ho značení i o nové vozíčkářské 
trase, která bude vyznačena 

v Humpolci, dále zařadilo do sle-
vového systému Eurobeds hotel 
Landštejnský dvůr u hradu Land-
štejn (s dotací 50 Kč) a vyslechlo 
informaci o vznikající Národní 
sportovní agentuře.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce 
generálního sekretáře KČT

Novoroční čtyřlístek 2020
Novoroční čtyřlístek je každoroční 
charitativní akce KČT, na které 
se při oblíbených novoročních 
pochodech (resp. i jiných akcích 
od Vánoc do poloviny ledna) pro-
dávají gelové odznaky Novoroční 
čtyřlístek a kalendáříky na celý 
rok. Akce je motivována čtyřmi 
novoročními předsevzetími:
• jdi na Nový rok na výlet;
• pozvi někoho ze svého okolí;
• poznej kus přírody;
• přispěj potřebným.

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 11. prosince 2019, schválilo  
následující vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Jana Vovsová (KČT, odbor Bolevec Plzeň)
• Zdeněk Jirásek (KČT, odbor Stará plavba Uhlířské Janovice)
• Ing. Václav Suchý (KČT, odbor Mělník) 

Čestné uznání KČT
• Ludmila Gütterová (KČT, odbor Vyškov)
• Blažena Floriánová (KČT, odbor Vyškov)

Čestný odznak KČT
• RNDr. Jana Pavlíková (KČT, odbor Vyškov)

Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT  
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT

6968

Zprávy KČT

Za 16 let trvání akce bylo z darů 
účastníků Novoročního čtyřlístku 
vyznačeno 16 vozíčkářských tras 
a také upraveny bezbariérové 
vstupy a pokoje v několika cha-

tách KČT. Rok 2020 je významný 
tím, že se poprvé sešlo více než 
300 tisíc korun.
Děkujeme všem pořadatelům, 
kteří akci Novoroční čtyřlístek 

uspořádali, i všem turistům, kteří 
přispěli do sbírky.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce 
generálního sekretáře KČT

Účastníci pochodu Rozloučení s rokem 2019 z KČT, odboru Svitavy (foto: Eva Fečková)

Poř.
1. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Ročník
36.
22.

49.

44.
11.
16.
46.
26.
42.
17.

                          Akce
Silvestr na Chrudimce
Výstup na Javořici s Vlastou Javořickou 
 / „Za studenský knoflík“
Novoroční výstup na Babí lom

Novoroční výstup na Háj
Novoroční výstup na Zelenou horu
Silvestrovskou Prahou za historií
Hvězdicový novoroční výstup na Praděd a Šelenburk
Novoroční sraz na Jíláku
Novoroční výstup na Kozákov
Okolo Vřesovic

Pořadatel
KČT, odbor Hlinsko 
KČT, odbor Telč

KČT, Jihomoravská oblast; KČT,  
odbor KTL Brno; TOM Horolezčata
KČT, odbor Šumperk 
KČT, odbor Union Cheb; město Cheb 
KČT, odbor Vojty Náprstka Praha
KČT, odbor Krnov
KČT, odbor Rakovník
KČT, odbor Semily
KČT, odbor Vřesovice

Počet 
účastníků

1 920
2 340

811

1 048
800
415

2 200
86

1 508
253

Příspěvek  
do sbírky (Kč)

32 464
15 473

13 323

11 523
10 741
10 505
9 500
9 300
8 584
8 355

Deset nejúspěšnějších akcí Novoročního čtyřlístku v roce 2020

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ročník
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Počet  
akcí
14
6

10
7
7
5
4

Počet 
akcí
53
64
58
67
76
81

Počet 
účastníků

4 755
3 517
1 626
3 518
2 124
2 148
1 199

Počet 
účastníků

17 523
25 086
24 423
27 949
25 951
27 106

Příspěvek 
 do sbírky (Kč)

56 293
45 788
36 244
33 212
29 883
25 687
23 928

Příspěvek  
do sbírky (Kč)

198 411
255 844
246 365
280 223
290 114
322 296

Oblast
113, oblast Moravskoslezská
109, oblast Pardubický kraj
102, Středočeská oblast
110, oblast Vysočina
105, oblast Karlovarský kraj
104, oblast Plzeňský kraj
111, Jihomoravská oblast

Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nejúspěšnější oblasti KČT v roce 2020 Vývoj v posledních letech
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Tomíci pořádali v Ostravě 
již 37. ročník Uzlařské regaty
V sobotu 25. ledna uspořádal 
v Ostravě odbor KČT Slezský Tomík 
další ročník soutěže v tábornické do-
vednosti vázání šesti základních uzlů 
na čas. V tradičních prostorách SVČ 
Ostrčilova soutěžilo 182 závodníků 
(a k tomu desítky pořadatelů a ve-
doucích jako doprovodu), a to od 
nejmladších (rodiče s malými dětmi) 
až po veterány. Putovní „regatu“ v su-
perfinále vybojoval Jiří Vilhelm ml.  
z MSK Orlová, který také dosáhl 
nejlepšího času dne – neuvěřitelných 
15 sekund. Gratulujeme!

Za pořádající odbor KČT  
Ing. Rostislav Kašovský

Zimní pochod Chrastavské 
šlápoty
V pořadí 47. ročník zimní akce 
Chrastavské šlápoty, který proběhl 
v sobotu 11. ledna 2020, byl vý-
znamnou propagací turistiky a také 
města Chrastava. Zimní turistický 
pochod okolím Chrastavy ovšem 
příliš zimní nebyl. Čtyři až sedm 

stupňů Celsia, občas přeháňka, té-
měř nevlídno, avšak přesto znovu 
rekordní účast 1630 zaregistrova-
ných turistů. Kočárkovou 6,5km 
trasu absolvovalo 101 registrova-
ných, i když ne všichni s kočárkem. 
Dorazili kamarádi a přátelé ze 
Semil, Lomnice nad Popelkou, 
Liberce, Mníšku, Frýdlantu, Hrádku 

nad Nisou, Žitavy a nově také auto-
bus turistů z polské Bogatyně (jako 
odezva na uzavřenou dohodu 
o spolupráci). K všeobecné spo-
kojenosti nemalou měrou přispěl 
také areál s ochotným personálem 
restaurace U Komína.

Jan Horáček, 
KČT Chrastava 

Odznaky OTO
Vážení turisté, kteří jste si před 
delším časem zakoupili OTO Láz-
ník, Naše vulkány a Osoblažsko, 
upozorňujeme vás, že máme 
k dispozici několik posledních 
odznaků. I v případě, že ještě 
nemáte vše splněno, si vyžádejte 
odznaky do 30. června 2020. Dal-
ší výrobu odznaků už totiž nebu-
deme zajišťovat a zbylé nabídne-
me zájemcům. Stále platí adresa: 
Marta Vokrojová, Francouzská 
1103/56, 708 00 Ostrava-Poruba 
(tel.: +420 737 710 168).

 
Za TJ KČT Ostrava-Poruba 

metodička Mgr. Marta Vokrojová

Školení cykloznačkařů
Hledáme nové cykloznačkaře pro 
kontroly značení cyklotras v Mo-
ravskoslezském kraji v okresech 
Nový Jičín, Frýdek-Místek a Opa-
va. Jde o projetí určené trasy na 
kole a sepsání chybějících nebo 
poškozených směrových tabulí 
a tabulek. Zájemce bychom spo-
lu s dalšími (viz Turista 3/2020, 
str. 7) pozvali v neděli 26. dubna 
2020 na jeden den do Prahy, kde 
bychom jim vše vysvětlili a nau-
čili je způsob práce při kontrole 
značení cyklotras. Máte-li zájem, 
napište na: markvart@kct.cz.  
Na toto školení vám posléze 
zašleme pozvánku.

Ing. Rostislav Kašovský

Slavnostní rok KČT, 
odboru Vyškov
Rok 2020 je pro vyškovské turisty 
slavnostním rokem, neboť právě 
letos slaví kulaté výročí 95 let 
od vzniku KČT, odboru Vyškov. 
Odbor byl slavnostně ustaven 
dne 29. dubna 1925, čímž se 
zařadil mezi nejstarší odbory 
v Jihomoravském kraji. Za 95 let 

činnosti prošel různými více či 
méně složitými obdobími. Doba 
po jeho založení se vyznačovala 
především nadšeným pořádáním 
pěších vycházek a také značením 
nových turistických cest. Velké 
těžkosti přinesla válečná léta, 
kdy byla část vyškovského území 
zabrána pro německou vojenskou 
střelnici. Odbor však ani v tomto 
období nepřestal existovat. V po-
válečné éře byl vyškovský odbor 
postupně začleňován do Sokola 
a posléze do ČSTV. V časech, 
kdy vznikaly nové druhy turistiky, 
jako například turistika vodácká 
či vysokohorská, se vyškovští 
turisté soustředili především na 
pěší turistiku, své úsilí zaměřili 
na obnovu a značení turistických 
cest a také na rozvoj činnosti 
nově vzniklých TOM. Jednou 
z nejpřínosnějších akcí odboru 
bylo založení a provozování 
koupaliště na Pístovické riviéře, 

které se těšilo velkému zájmu 
veřejnosti. Pozitivem těchto let 
bylo také široké zapojení turistů 
do různých druhů celostátních 
turistických soutěží. S koncem 
80. let se však začaly projevovat 
těžkosti v získávání nových ve-
doucích turistiky a ve finančním 
zabezpečení akcí. Doslova kritic-
kým se stal rok 1999, kdy odbor 
téměř přestal existovat. Scházel 
někdo, kdo by vedl pěší turistiku 
i celý odbor, a postupně zanikala 
veškerá turistická činnost. Obrat 
v nepříznivé situaci přinesl až rok 
2002, kdy byla pro vedení vyš-
kovského odboru získána nová 
předsedkyně. Tehdy začala nová 
éra činnosti odboru, postupně 
se rozšiřovala členská základna, 
začaly se pořádat pravidelné vy-
cházky, vícedenní turistické poby-
ty a zájezdy. Největším přínosem 
bylo obnovení letitého Pochodu 
osvobození města Vyškova, který I přes nepřízeň počasí dorazilo na start pochodu Chrastavské šlápoty úctyhodné množství turistů (foto: Jana Zahurancová)

Uzlařská regata je soutěží takřka pro každého, od nejmladších až po veterány 
(foto: Rostislav Kašovský)

Členové vyškovského odboru KČT v roce 1928 (foto: archiv KČT, odboru Vyškov)



Jiří Hlavsa jubilující

Dne 29. března slaví své 70. naro- 
zeniny pan Jiří Hlavsa z Rybné nad 
Zdobnicí. Jiří Hlavsa byl v roce 
1970 zakládajícím členem odboru 
turistiky při TJ Sokol v Rybné nad 
Zdobnicí – a z tohoto odboru v roce 
1992 vznikl odbor KČT, jehož je Jiří 
Hlavsa dodnes aktivním členem.  
Do roku 2000 vykonával funkci 
místopředsedy odboru a poté byl 
20 let jeho předsedou. Jiří Hlavsa 
organizuje většinu pravidelných 
akcí a výletů a stará se i o jejich 
vzornou dokumentaci. Tyto výlety 
jsou nejen procházkami po krajině, 
ale mnohdy jsou obohaceny také 

o prohlídky či exkurze zajímavých 
míst. Jiří Hlavsa se aktivně podílí i na 
společenském životě v Rybné nad 
Zdobnicí (např. organizací 13 roční-
ků festivalu Rybenské hudební léto). 
Posledních 11 let navíc pracuje 
jako značkař. Kromě toho je jednou 
z vůdčích osobností neformálního 
sdružení Nezávislí turisté, kde 
s kamarády každý týden organizuje 
poznávací výlety. Rádi bychom 
vyzdvihli jeho nevšední, kamarád-
ský, nekonfliktní a férový přístup 
plný humoru, a to nejen ke svým 
vrstevníkům, ale i k lidem o gene-
race mladším, kterým nesobecky 
předává své poznatky a zkušenosti. 
U mnohých právě tímto přístupem 
probudil lásku k turistice a k české 
krajině. Koncem loňského roku 
funkci předsedy definitivně předal 
mladší generaci. Ačkoli víme, že tak 
jako Jiří pracovat pro propagaci 
turistiky nejsme schopni, je pro nás 
jeho příklad velkým závazkem. Milý 
Jiří, u příležitosti významného ži-
votního jubilea Ti přejeme z celého 
srdce, aby Tě nejen na cestách, ale 
i v osobním životě provázelo pevné 
zdraví, stálý optimismus a spokoje-
nost. Děkujeme Ti za Tvé přátelství.

Kamarádi a členové 
KČT Rybná nad Zdobnicí

Vzpomínka na Ing. Karla Hlaváčka

Vy, kdo jste ho znali, potvrdíte, že 
byl dobrý kamarád se smyslem pro 
humor a navíc zodpovědný ke svě-
řeným funkcím. Karel Hlaváček se 
narodil dne 11. srpna 1927 v Pod-
krkonoší v obci Veselé u Lomnice 
nad Popelkou. Byl nejstarší z pěti 
dětí, přičemž podobně jako jeho 
sourozenci, i on byl od mládí veden 
k lásce k přírodě i ke skautingu. 
Jeho první setkání se značením 
turistických cest se uskutečnilo 
v Jablonci nad Nisou, kde Karel 
začal spolupracovat s místními členy 
KČT. V letech 1950–1951 byl mezi 
značkaři, kteří prováděli první české 
značení v oblasti Lužických hor.  
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dosud patří mezi nejpopulárnější 
turistické akce na Vyškovsku. 
Možnost prezentovat svou činnost 
veřejnosti využil odbor na výstavě 
uspořádané k výročí 90 let existen-
ce KČT, odboru Vyškov. Tehdy se 
odboru také dostalo významného 
ocenění – odbor byl zapsán do 
Síně slávy české turistiky. Od té 
doby však uplynulo dalších pět 
let a odbor má opět možnost 

hodnotit svou činnost a ocenit 
práci svých členů. Pro tento rok 
jsme připravili řadu akcí, na které 
zveme všechny příznivce turistiky. 
V sobotu 25. dubna pořádáme tra-
diční, letos již 48. ročník Pochodu 
osvobození města Vyškova, jehož 
součástí je i dětská trasa (zařazená 
do seriálu akcí Toulavý kočárek). 
V termínu pochodu bude navíc 
ve vyškovském infocentru k vidění 

odborem realizovaná čtrnáctiden-
ní výstava připomínající 95 let KČT 
ve Vyškově. Rok kulatého výročí 
pak vyvrcholí speciální zářijovou 
vycházkou s názvem Vyškovská 
jubilejní, jejímž cílem bude vodní 
nádrž Opatovice. Srdečně vás 
zveme na naše turistické akce, a to 
nejen v roce kulatého jubilea!

Jana Pavlíková, 
předsedkyně KČT, odboru Vyškov

Po přestěhování do Ústí nad Labem 
v roce 1964 zasvětil celý svůj život 
turistice a turistickému značení. Ve 
Slavoji Severotuk Ústí nad Labem se 
stal spoluzakladatelem turistického 
oddílu, kde kolem sebe soustředil 
partu nadšených značkařů. Spolu 
s Ladislavem Ženíškem vytvořili 
nerozlučnou dvojici. Oba byli ve 
vedení krajské značkařské komise 
tehdejšího Severočeského kraje, 
pořádali školení nových značkařů 
a vyznačovali nové trasy. Spolu 
s Ing. Josefem Přidalem organizoval 
autobusové značkařské tematické 
zájezdy, díky kterým se poznala 
spousta značkařů z celé republiky, 
včetně Slováků. Karel byl sekretářem 

krajské komise značení Severočeské-
ho kraje, nejprve s Ladislavem Ženíš-
kem, potom s Pravoslavem Vebrem, 
předsedou KKZ. Jeho nadhled a vy-
soká odbornost se zúročily v roce 
1995, kdy bylo třeba zvolit nového 
předsedu Rady značení. Tehdy Karel, 
ve velmi tíživé situaci Rady, funkci 
přijal. Hýřící vždy dobrou náladou 
zachránil téměř neřešitelnou situaci 
a nelehkou práci předsedy Rady 
značení vykonával zodpovědně té-
měř dva roky. Ve všech značkařských 
funkcích vždy pracoval na předpisech 
a metodice značení, v začátcích 
počítačové doby navíc i na převodu 
značkařské činnosti do počítačové 
sítě. Pan Ing. Karel Hlaváček získal 

v roce 1997 veřejné uznání I. stupně 
– čestný odznak Vojty Náprstka, 
v roce 2006 se stal čestným členem 
KČT, do Síně slávy Ústecké ob-
lasti KČT byl navržen v roce 2009 
a v roce 2019 byl oceněn pamětní 
medailí a plaketou při příležitosti 
130 let značení KČT. Karle, díky za 
všechnu tu obětavou práci, kterou 
jsi vykonal pro turistické značení. 
Ing. Karel Hlaváček zemřel po krátké 
nemoci dne 15. ledna 2020 ve věku 
92 let. Rodina, jeho známí, turističtí 
přátelé a značkaři se s ním rozloučili 
v pátek 24. ledna 2020 v Ústí na 
Labem-Střekově. 

Václav Nič, 
předseda KKZ KČT, Ústecká oblast

Společenská kronika

CK KO-TOUR
Riegrova 52, 572 01 Polička
+420 461 723 740
+420 603 524 224
www.kotour.cz
policka@kotour.cz
Pobytové a poznávací zájezdy 
pro jednotlivce i kolektivy, auto-
busová doprava, zájezdy na míru. 
Celoroční sleva na veškeré služby 
5 %, na zájezdy organizované CK 
KO-TOUR sleva rovněž 5 %.

CK ATIS, a. s.
Fügnerova 7, 762 11 Bruntál
+420 554 787 170
+420 602 744 762
www.atis.cz, krc@atis.cz
Pobyty mohou být objednány:
•  Na www.atis.cz: Při objed-
návání pobytu uveďte do pole 

„Slevový kód“ kód KCT8 a číslo 
průkazu KČT, následně bude 
odpovídající sleva z katalogové 
ceny odečtena. Možnost platby 
pobytu kartou.
•  Na prodejním dispečinku ATIS  
(tel.: +420 554 787 111,  
Po–Pá  7:30–17:00 h., příp. 
e-mail: dispecink@atis.cz).  
Při telefonickém objednávání 
nebo na písemné objednávce 
pobytu uveďte slevový kód KCT8 
a číslo průkazu KČT.
Výše slevy je 8 %.

Trabant muzeum Praha 
Plzeňská 215B,  
150 00 Praha 5 – Motol
+420 725 555 149
www.trabantmuzeum.cz
info@trabantmuzeum.cz

Muzeum trabantů s kompletní 
historií výroby vozů od předchůd-
ce Trabanta P70 až po nejnověj-
šího čtyřtaktního Trabanta 1,1. 
Mimo to zde můžete zhlédnout 
i interaktivní retro muzeum hra-
ček a věcí z NDR. Pro předložení 
členského průkazu KČT máte 
nárok na slevu ze vstupného pro 
dospělého v hodnotě 10 %.

KOMA Modular, s. r. o. 
– pavilon EXPO2015
Říčanská 1191,  
763 12 Vizovice
+420 577 007 711
www.pavilon-expo2015.cz
info@koma-modular.cz
Prohlídka pavilonu zdarma.  
Prohlídku je třeba předem 
objednat.

Od roku 2020 zveřejňujeme v časopisu Turista nové partnery slevového systému Eurobeds, 
kteří poskytují výhody členům KČT. Připomínáme, že slevy mohou čerpat všichni členové KČT 
po předložení platného členského průkazu, na jehož rubu je uvedeno logo Eurobeds.

Nové nabídky Eurobeds

Za správnost uvedených údajů odpovídá Ing. Miloslav Vítek, manažer Eurobeds (eurobeds.vitek@kct.cz).


