
Turistické značení v roce 2020
V rámci plánu pravidelné obnovy 
turistických značených tras (TZT) 
bylo v roce 2020 obnoveno více 
než 15 500 km z celkové délky 
43 578 km pěších stezek. Plán byl 
tak překročen o téměř 500 km. 
Největší podíl na nárůstu kilome-
trů obnovy značených tras je způ-
soben nutností obnovit značení 
na trasách v oblastech zasažených 
kůrovcovou kalamitou nebo na 
trasách jinak poškozených různý-
mi, většinou přírodními vlivy. Na 
všech těchto pracích se v Česku 
podílelo více než 1800 značkařů. 
Kromě turistických značek je na 
našich stezkách vyvěšeno 68 986 
směrovek a tabulek, instalováno 
3 653 směrovníků a 1 485 turistic-
kých vývěsních map ve stojanech 
nebo v rámech. Kromě pěších 
tras je vyznačeno dalších 511 km 
lyžařskými značkami. V roce 2020 

se více než 350 cykloznačkařů 
podílelo na kontrole a údržbě  
25 500 km cyklotras. Na cyklotra-
sách byly též doplňovány chybě-
jící tabulky, směrovky a návěsti 
před křižovatkou či sloupky pro 
cykloznačky. Kvalitně značené 
a pravidelně udržované trasy pro 
pěší, lyžaře, cyklisty, jezdce na 
koních i vozíčkáře, které používají 
turisté všech věkových kategorií 
(včetně dětí a seniorů), jsou 
nutností k provozování volnoča-
sových aktivit v přírodě. Turistické 
trasy značené a udržované KČT 
slouží nejen našim, ale i zahranič-
ním turistům. Systém turistického 
značení v Česku je díky soustavné 
činnosti KČT jednotný a propra-

covaný, s jednoznačnými meto-
dickými pravidly. V mezinárodním 
srovnání pak bez nadsázky může-
me hovořit o nejpropracovanějším 
systému značení turistických tras. 
Díky dotacím Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR a krajských úřadů, 
jež jsou poskytnuty na obnovu 
a údržbu turistických značených 
tras, a s využitím vlastních zdrojů 
KČT se i v roce 2020 podařilo 
udržet kvalitu značení celé sítě 
turistických značených tras na 
odpovídající úrovni a v poža-
dované kvalitě. Potřebnost sítě 
turistických značených tras se 
v roce 2020 velmi jasně prokázala, 
když v důsledku nouzového stavu 
a protiepidemických opatření 

byla uzavřena nejen vnitřní, ale 
někdy i venkovní sportoviště. Ma-
sivně se tak zvýšil počet lidí, kteří 
využívali turistické značené trasy 
ke svým volnočasovým aktivitám 
a rekreačnímu sportování. Proto je 
potřeba udržet i nadále stávající 
síť turistických značených tras a vy-
sokou kvalitu turistického značení. 
To, že je turistické značení v Česku 
tak kvalitní a že zde existuje tak 
rozsáhlá sít značených tras, je pře-
devším zásluhou našich značkařů. 
Všem značkařům, kteří se podílí 
na obnově a údržbě značení, bych 
chtěl také touto cestou poděkovat 
za jejich obětavou a turistickou 
veřejností oceňovanou práci.

Pavel Přílepek,  
předseda Rady značení KČT 

Mise Meteorit aneb Průzkum 
Slavkovského lesíka
Koncem minulého roku jsme, 
podobně jako všichni kluci a holky 
v České republice, měli problém 
se společně scházet. Obtíže jsme 
však neměli jen my s koronavirem, 
nýbrž i vědci s Meteoritem, který 
dopadl někde v oblasti Slavkov-
ského lesíka a celou oblast zpus-
tošil, takže bylo potřeba lokalitu 
nově zmapovat. Nebylo nic jedno-
duššího než se dohodnout, využít 
moderních technologií a pustit se 
do Mise meteorit, další dálkové 
oddílové hry. Takto začínalo nalé-
havé video, které se objevilo na 
stránkách TOM KADAO počátkem 
listopadu. Úkolem bylo již z videa 
získat úvodní QR kód, který nás 
následně odkázal (pomocí apli-
kace www.mapy.cz) na navazující 
QR kód v terénu, a to nedaleko 
vlakové zastávky Slavkov u Opavy. 
Odtud již hledači a badatelé, 
kteří chtěli pomoci Misi Meteorit, 
pokračovali v postupném hledání 

a odkrývání QR kódů, které byly 
důmyslně rozmístěny nejen podél 
říčky Hvozdnice, ale také v blízkosti 
všech tří rybníků Slavkovského 
lesíka –  tedy Jankova, Vrbovce 
a Slavkovského rybníka. Jakmile 
badatel našel na mapě přesné 
umístění dalšího z QR kódů, musel 

jej v dané lokalitě nalézt a do 
tabulky zapsat písmeno tajného 
hesla. Celkem po deset dní měli 
vědci možnost hledat všechny 
kódy, vyluštit heslo a vyzvednout si 
odměnu v kmenu starého stromu...

Tomáš Weicht,
 vedoucí TOM KADAO Opava

Ze života KČT

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 17. prosince 2020, schválilo navržená 
vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
•  František Mleziva (KČT, odbor START Český Krumlov)
•  Zdeněk Duffek (KČT, odbor START Český Krumlov)
•  Ing. Petr Holuša (KČT, odbor Slezský tomík Ostrava)
•  Jaromír Šupina (KČT, odbor Krásné Pole) 

Čestné uznání KČT
•  Ludmila Horňáčková (KČT, odbor Břidličná)
•  Věra Byczanská (KČT, odbor Třinec)
•  Karel Závadský (KČT, odbor Krásné Pole) 

Čestný odznak KČT
•  Mgr. Jitka Musilová (KČT, odbor Břidličná) 

Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
•  Jiří Franc (KČT, odbor START Český Krumlov)
 
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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Ze života KČT

Tomíci z Opavy hledali QR kódy ve Slavkovském lesíku (foto: Tomáš Weicht)
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V minulém roce bylo obnoveno více 
než 15 500 km pěších turistických zna-
čených tras (foto: Pavel Přílepek) 
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Dar chebských turistů  
hospici sv. Jiří
Turisté z KČT, odboru Union 
Cheb měli v plánu uspořádat 
v polovině listopadu loňského 
roku pěší výpravu pro širší 
veřejnost z Chebu do Františko-
vých Lázní, a to na další ročník 
Františkolázeňské 24hodinovky. 
Tato akce je připomínkou výročí 
demokratických změn započatých 
dne 17. listopadu 1989. Každý 
rok v období listopadového 
výročí účastníci 24hodinovky 
svým během, chůzí nebo jízdou 
na koloběžkách násobí po dobu 
až 24 hodin 1100 metrů dlouhý 
okruh kolem Sadové kavárny 
a svým startovným přispívají na 
chod mobilního hospice sv. Jiří 
v Chebu. Epidemiologická opat-
ření bohužel fyzickou účast na 
24hodinovce znemožnila. Běžci 
namísto toho hradili startovné bez- 
hotovostně a plnili individuální  
výzvy, zatímco turisté z chebského 
odboru se rozhodli, že příspěvek 
pro hospic vyberou při příležitosti 
jednoho z „umožněných“ výletů. 
Vedení KČT, odboru Union Cheb 
vybranou částku 1000 Kč ze svých 
zdrojů ještě zvýšilo na celkových 
5000 Kč. Finanční podpora byla 
předána hospici sv. Jiří koncem 
listopadu loňského roku. Činoro-
dost turistů se projevuje nejen při 
pořádání turistických akcí, značení 
turistických tras a péčí o přírodu, 
ale i ochotou pomáhat slabým.

Pavel Sýkora, předseda KČT, 
odboru Union Cheb 

Pitná voda na Kusalínu  
– máme hotovo
Po několika letech tvrdého boje 
s obtížně přístupným terénem, 
nepříznivým počasím a zaneprázd-
něností odborných firem a řemesl-
níků se podařilo na turistické chatě 
Kusalíno, jež slouží především 
tomíkům a rodinám s dětmi, 
realizovat nový zdroj pitné vody 
včetně celoročního zázemí pro 
hygienu a mytí nádobí. Akce byla 
financována z úspěšného projektu 
portálu Hithit „Pitná voda pro Kusa-
líno“ a dalších nemalých finančních 
zdrojů Klubu českých turistů. V prv-
ní etapě se podařilo uskutečnit vrt, 
tedy zajistit vodní zdroj. Někteří si 
jistě pamatujete naši až téměř zou-

falou žádost o pomoc při hledání 
vrtařské firmy, která by dílo v tomto 
náročném terénu realizovala. Na-
konec akci velmi úspěšně zvládla 
firma Geotrade Ostrava. Ve druhé 
etapě jsme museli vybudovat nový 
dřevník a sklad nářadí a na místě 
staršího objektu jsme vystavěli 
novou místnost s prostorem pro 
mytí nádobí, osobní hygienu 
a sprchou s teplou vodou. Klíčem 
k úspěchu se stala rekonstrukce 
kamenné nosné zdi a na ni 
navazující stěna nové místnosti. 
Toto náročné zednické dílo včetně 
další kompletní realizace zvládla 
firma Zednictví Dušan Majerov 
Rožnov pod Radhoštěm. Byli jediní, 
kteří byli schopni si zajistit a sami 

Ze života KČTZe života KČT

realizovat celou výstavbu včetně 
zemních prací. Mají náš obdiv, po-
radili si totiž i s vývozem materiálu 
a pracemi v nepřístupném terénu, 
a to navzdory loňskému deštivému 
počasí. Ve třetí etapě pak firma 
Čerpo – Tomáš Stříteský ze Lhoty 
u Vsetína zrealizovala malou vodár-
nu a těsně před vánočními svátky 
jsme si poprvé v historii chaty 
mohli pustit pitnou vodu z kohout-
ku. Nezapomenu na slova pana 
Stříteského: „Pane Homolka, je to 
pro mne výzva a pořídil jsem do 
firmy kvůli této akci terénní auto.“ 
Teď už nás čeká pouze přechod ze 
zkušebního do běžného provozu 
včetně pokynů, jak toto zařízení 
správně používat. Závěrem se sluší 
poděkovat všem, kteří se o reali-
zaci díla zasloužili. Zbyňku Báčovi 
(z KČT), Tomáši Novotnému  
a Tomku Hurtovi (z A-TOM) za skvělé 
řízení a propagaci projektu Hithit 
„Pitná voda pro Kusalíno“. Rosťovi 
Kašovskému za patronát nad stav-
bou z pozice předsedy Technické 
rady KČT, Zdeňku Rolincovi za vy-
tvoření projektové dokumentace, 

Honzovi Kopřivovi alias Kaskimu  
za bourací práce a přechod díla 
do ostrého provozu. Dále děkuje-
me také výše uvedeným firmám, 
Jiřímu a Matěji Chourovým za ne-
únavnou a citlivou propagaci této 
romantické, do horského hřebene 
zasazené usedlosti. A zapomenout 
samozřejmě nesmíme na všechny 
ty, kteří svými finančními příspěvky 
zajistili úspěch akce portálu Hithit 
„Pitná voda pro Kusalíno“. 

Jirka Homolka, 
správce chaty Kusalíno 

KČT spustil svůj vlastní e-shop
V lednu roku 2021 Klub českých 
turistů spustil svůj vlastní e-shop 
(https://eshop.kct.cz). Jeho hlavním 
smyslem je sjednotit a rozšířit 
nabídku turistického zboží. E-shop 
nabízí prodej turistického oblečení 
(prozatím trička, bundy, vesty, 
čelenky, čepice, šátky a nákrčníky), 
prodej turistických suvenýrů, knih, 
průvodců, map, ale i turistických 
potřeb, které se hodí pro výlety do 
přírody. Vedle klasického poslání 

e-shopu, kterým je nabídka zboží 
s turistickou tematikou, mohou 
členové klubu využít také možnost, 
kterou již v praxi uplatňují jiné 
organizace (například Junák) –  
pokud objevíte zajímavé a atrak-
tivní turistické zboží, lze kontakto-
vat Klub českých turistů (e-mail: 
baca@kct.cz), který dotyčnou 
firmu osloví a domluví množstevní 
slevu na konkrétní zboží. Z této 
vzájemné spolupráce pak profitují 
zejména členové, kterým KČT 
dokáže domluvit výhodnější 
cenu, než kdyby vybraný produkt 
kupovali v menším množství 
v klasickém obchodu. Počet členů 
KČT by se tak mohl v budoucnu 
stát argumentem, který ušetří nejen 
rodinné rozpočty, ale i rozpočty 
našich odborů a oddílů. Příkladem 
výše zmíněné spolupráce je firma 
Rituall z Frenštátu pod Radhoštěm, 
která pro KČT dodává čepice, šátky 
a nákrčníky s motivem českých hor. 
Firma je schopna doplnit svoje 
výrobky o logo (vašeho odboru či 
oddílu), přičemž objednávku lze 
realizovat přes e-shop KČT, který 
prostřednictvím hromadné zakázky 
zajistí nižší cenu než v klasickém 
obchodě.   

Zbyněk Báča

www.kct.cz2021 Tur 3

Podpořte nás:

Otevřeli jsme 
nový e-shop! 
Navštivte nás na: 
https://eshop.kct.cz

SBÍRKY KČT – TRANSPARENTNÍ ÚČTY
JIRÁSKOVA CHATA DOBROŠOV: 285648352/0300 

CHATA KČT PRACHOV: 115-9884740207/0100
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Vlevo Mgr. Tomáš Votava za chebský hospic, vpravo Bc. Pavel Sýkora za odbor KČT 
(foto: Bc. Ondřej Topinka)

V popředí zakrytý vodní vrt, za ním stavba umývárny, vzadu chalupa Kusalíno  
(foto: Jiří Homolka)

Nabídka turistické čepice od firmy Rituall 
z Frenštátu pod Radhoštěm



Projekt Po chatách KČT  
v roce 2021
Projekt s názvem „Po chatách KČT“ 
vstupuje letos do druhého roku 
své existence. V loňském roce ho 
využila necelá stovka turistů, kteří 
pěšky či na kole navštívili klubové 
chaty a využili balíček služeb, které 
pro ně KČT připravil. Projekt „Po 
chatách KČT“ umožňuje zájemcům 
objednat si z jednoho místa 
turistický balíček, který obsahuje 
ubytování a stravování na klubo-
vých chatách s možností cestovat 
nalehko. Projekt je rozdělen na dva 
programy: Do programu „Pěšky 
po chatách KČT“ jsou zařazeny 
Vosecká bouda, Brádlerovy boudy, 
chaty Výrovka a Pod Studničnou. 
Druhý program se jmenuje „Na 
kole po chatách KČT“ a nabízí turi-
stické chaty Pláně pod Ještědem, 

Prachov, Voseckou boudu, chatu 
Pod Studničnou, Jiráskovu chatu 
na Dobrošově a chatu Na Čiháku. 
Trasu si může každý zvolit podle 
své výkonnosti. Projekt umožňuje 
i zařazení odpočinkových dní, a to 
pro případ, kdy se rozhodnete 
zůstat na jedné chatě déle než 
jednu noc. Stejně tak lze některou 
chatu vynechat, případně absolvo-
vat jen určitou část cesty a zbytek 
si nechat napříště. Všechny tyto 
alternativy si můžete zvolit v rezer-
vačním formuláři. Cena balíčku je 
samozřejmě nižší než součet jed-
notlivých položek za ubytování na 
vámi zvolených chatách. Z celkové 
ceny za ubytování se dále členům 
KČT odečítá odpovídající sleva, 
kterou mohou čerpat dle směrnic 
KČT. A jak to celé vlastně funguje? 
Po vyplnění rezervačního formulá-

ře nejdříve ověříme, zdali je vámi 
požadovaný termín volný. Pokud 
termín volný není, pokusíme se 
vám najít alternativu. Jestliže cha-
taři termín potvrdí, spočítáme vám 
celkovou cenu za ubytování a po-
šleme fakturu. Po zaplacení faktury 
obdržíte potvrzení i podrobné 
informace o příjezdu atd. Přitom 
platíte pouze částku za ubytování; 
stravování si totiž každý účastník 
hradí sám (orientační ceny stravo-
vání se však dozvíte z rezervačního 
formuláře). Na některých chatách 
nelze využít platební kartu, proto 
je dobré mít u sebe hotovost, 
případně si vybrat odpovídající 
finanční obnos z bankomatů 
během cesty. Podrobné informace 
o projektu najdete na www.kct.cz. 

Koordinátor projektu Zbyněk Báča
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Vladimír Juříček  
(11. 6. 1961 – 24. 12. 2020)

Se smutkem v srdci oznamujeme 
všem příznivcům organizova-
ných turistických akcí, že naše 
řady ve věku 59 let opustil  
Ing. Vladimír Juříček. Vláďa  
byl pořadatelem 13 ročníků  
známé akce Loučení s létem 
aneb Za huzovským škopkem, 
která byla zařazena i do cyklu  
10 akcí IVV a seriálu Dvoustovka. 
Byl vydavatelem záznamníků 
OTO Rýmařovsko a Šumpersko 
a okružní trasy IVV Huzovské 
kolečko. V letech 2010 až 2014 
aktivně pracoval jako člen OV 
KČT, oblasti Olomoucký kraj 
a od roku 2014 působil na pozici 
předsedy Programové rady OV 
KČT. Čest jeho památce.

Rostislav Klemeš,  
předseda oblasti KČT  

Olomoucký kraj

Opustil nás Vladimír Maršík 
Dne 20. ledna 2021 opustil 
turistické řady Vladimír Maršík 
z Havlíčkova Brodu. Své dětství 
prožil na samotě Malířovna pod 
Lipnicí nad Sázavou a v deseti 
letech se s rodiči přestěhoval 
do Havlíčkova Brodu. Zde po 
sametové revoluci vstoupil do 
KČT a jeho činnost v klubu tvořila 
smysl jeho života. Začínal jako 
vedoucí turistického oddílu mlá-
deže Káňata, který vedl necelých 
deset let. Organizoval pro děti 
výpravy a společně s tomíky se 
staral o zříceninu hradu Ronovec. 
Zároveň se stal také značkařem 
a udržoval turistické trasy na 
Havlíčkobrodsku, přičemž od 
roku 1997 vedl značkařský obvod 
Havlíčkův Brod. V roce 2000 
přebral organizaci pochodu 
Jarní Vysočinou, stal se jeho 
neúnavným organizátorem a ze 
schématu jednodenního po-
chodu ho postupně převedl do 
podoby třídenní akce. Úspěšně 
zorganizoval celkem 19 ročníků. 
Po dohodě s představiteli Číhoště 
vyznačil a připravil otevření turis-
tické stezky pátera Josefa Toufara. 
Aby tuto stezku zpropagoval, 
vymyslel hvězdicový pochod Po 
stopách pátera Josefa Toufara do 
středu ČR a se svými kamarády 
uskutečnil devět ročníků. Na 
konci roku 2016 založil nový 
odbor KČT s názvem Havlíček 
Havlíčkův Brod, stal se jeho před-
sedou a od roku 2017 postupně 
rozvíjel jeho činnost, přitom dále 
pokračoval v turistickém značení 
i v organizaci pochodů. V zimě 
roku 2020 úspěšně zorganizoval 
1. ročník zimního táboření na 
hradních zříceninách Vysočiny, 

a to na hradě Orlík u Humpolce. 
Připravený měl koncept, jak se 
budou hradní zříceniny postupně 
střídat. Pro letošní 2. ročník napří-
klad zamýšlel táboření na hradě 
Lipnici nad Sázavou. Než k tomu 
však mohlo dojít, přišel 20. leden 
a Vladimír zcela náhle a naprosto 
nečekaně odešel. Opustil nás 
člověk, kamarád, turista, tramp, 
milovník hor, značkař a předseda 
značkařského obvodu Havlíčkův 
Brod. Zůstala po něm spousta 
odvedené organizační práce 
i nezměrné množství vyznače-
ných kilometrů turistických tras. 
Odešel člověk s velkým a dobrým 
srdcem, který rád pomáhal. 
Miloval přírodu a lidi kolem sebe. 
Byl turista tělem i duší. A jelikož 
pro něj turistika nepředstavovala 
ani tak volnočasovou aktivitu, ale 
spíše smysl jeho života, v tomto 
ohledu bude Vladimír stěží na-
hraditelným. Čest jeho památce!

Mgr. Marie Vincencová, KČT, 
odbor Humpolec

Společenská kronika
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Do programu „Na kole po chatách KČT“ je zapojena také Jiráskova chata na Dobrošově (foto: Pavel Charousek)
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