
Zpráva o činnosti Rady značení 
KČT a jejích sekcí za rok 2020  
(1. část)
Činnost Rady značení (RZ) byla 
v roce 2020 významně ovlivněna 
epidemií koronaviru a vyhlášenými 
omezeními. Nebylo tak možno 
uskutečnit plánovaná školení znač-
kařů, semináře ústředních instruk-
torů značení a mapařů krajských 
komisí značení. Jednání sekcí 
byla téměř ve všech případech 
nahrazena elektronickou formou 
komunikace. Naštěstí nás proti- 
epidemická opatření příliš neome-
zovala v práci na obnově a údržbě 
značených tras, tudíž bylo možno 
splnit téměř veškerou plánovanou 
obnovu a údržbu značení. 
V roce 2020 pracovaly v rámci RZ tři 
samostatné sekce:
• sekce turistického značení,
• sekce cykloznačení,
• sekce moderních pěších tras.

Všechny tři sekce RZ řeší úkoly 
spadající do jejich kompetencí 
samostatně.
V roce 2020 bylo ústředím nebo 
oblastmi KČT vynaloženo na 
značení turistických značených 
tras (TZT) a další činnosti s tím 
spojené celkem 14,4 mil. Kč. Tyto 
náklady byly hrazeny z dotace 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
(5 mil. Kč), z dotací jednotlivých 
krajů (6,8 mil. Kč), z rezerv pro 
turistické značení na ústředí KČT 
a na oblastech a také ze znač-

kařských služeb. Všechny kraje 
v ČR se podílely na financování 
údržby značení částkami ve výši 
srovnatelné s minulým rokem. Dle 
jednotné metodiky KČT a za spo-
lupráce RZ je prováděna i obnova 
značení jezdeckých tras. Celkem 
je evidováno 2 800 km jezdeckých 
stezek ve Středočeském, Jiho-
českém, Ústeckém, Libereckém, 
Pardubickém, Královéhradeckém, 
Zlínském kraji a v Kraji Vysočina. 
Kromě toho evidujeme celkem 
149 km vozíčkářských tras.

1) Sekce turistického značení (STZ), 
předseda: Ing. Jaroslav Vlasák
Úkolem sekce je údržba sítě 
pěších, lyžařských a pásových 
cyklistických TZT. K 31. prosinci 
2020 činila délka pěších TZT v ČR 
43 590,4 km, délka lyžařských tras 
značených lyžařskými značkami 
539 km a délka pásových cyklistic-
kých tras 3 817 km. Na těchto tra-
sách je vyvěšeno 70 485 směrovek 
a tabulek, instalováno 4 857 smě- 
rovníků a 1 515 nástěnných map 
ve stojanech nebo v rámech. 
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Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 11. února 2021, schválilo navržená 
vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
•  Jiří Řanda (KČT, odbor Bolevec Plzeň)
•  Ing. Jindřich Kňourek (KČT, odbor Divadlo Plzeň) 

Čestné uznání KČT
• Vladimír Ježek (KČT, odbor Česká Skalice)
• Mgr. Luděk Šlosar (KČT, odbor Trutnov)

Čestný odznak KČT
• Jiří Zápotocký (KČT, odbor Slávie VŠ Plzeň)
• Břetislav Steidl (KČT, odbor TJ Tatran Třemošná)
• Ing. Jaroslav Rohulán (Spolek KČT Náchod) 

Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
• Josefa Ježková (KČT, odbor Česká Skalice)

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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Rada značení KČT se skládá ze tří samostatných sekcí: sekce turistického značení, sekce cykloznačení a sekce moderních 
pěších tras (foto: Mojmír Nováček)

Délka pěších turistických značených tras v ČR k 31. prosinci 2020 činila 43 590,4 km (foto: Mojmír Nováček)



V roce 2020 bylo obnoveno celkem 
16 011 km TZT a provedena údržba 
178 ks stojanů a rámů turistických 
vývěsních map (TVM) a 775 ks 
směrovníků. Zrušeno nebo přelo-
ženo bylo celkem 418,2 km tras. 
Na všech těchto pracích se v ČR 
podílelo celkem 1 834 značkařů, 
kteří odpracovali 62 463 hodin, 
což je průměrně 34,1 hodin na 
každého z nich. Zaškoleno bylo  
83 nových značkařů. Veškerou 
práci spojenou se značením v ob-
lastech a značkařských obvodech 
(ZO) řídilo třináct samostatných 
pracovišť STZ – krajských komisí 
značení (KKZ). Ty usměrňovaly 
po stránce metodické a technické 
činnost ZO při plnění plánů 
obnovy TZT, údržby nosných 
prvků a také kontrolovaly jejich 
činnost po stránce věcné i nákla-
dové. V rámci sekce pracovaly 
i tři odborné komise – metodická, 
materiálová a mapová.

A) Komise metodická  
(předseda: Ing. Petr Bohuslav)
Metodická komise zajišťuje mimo 
jiné vydávání nových učebních 
textů (UT) pro značkaře pěších a ly-
žařských TZT a organizuje školení 
a doškolení značkařů. V roce 2020 
provedla komise přehodnocení 
stávajících osnov a Rámcového 
programu školení vedoucích znač-
kařů tak, aby některé předměty 
informačního charakteru byly 
časově zkráceny a takto získaná 
doba byla věnována jak teoretické 
a praktické problematice vlastního 
provádění značení, tak prodlouže-
ní doby pro zkoušky, která bude 
využita pro vyhodnocení testů 
a dovysvětlení problematiky, jež 
měla v testech nejvyšší chybovost. 
Dále došlo k dokončení aktualizace 
UT-E, zatímco aktualizace UT-F a G 
jsou nyní rozpracovány. Vydání je 

plánováno pro všechny uvedené 
díly UT najednou, protože se ne-
vylučuje přesun některých článků 
mezi nimi. Plánována byla dvě 
školení vedoucích značkařů, jedno 
školení instruktorů značení, jeden 
doškolovací seminář pro kvalifikaci 
značkař-technik a seminář ústřed-
ních instruktorů značení. Přestože 
všechny semináře a školení byly 
řádně připraveny, věcně a lektorsky 
zajištěny, z důvodu pandemie a s ní 
souvisejících opatření nařízených 
vládou nemohly být uskutečněny.

B) Komise materiálová 
(předseda: Zdeněk Rajsigl)
Materiálová komise má na starost 
objednávky centrálně dodávaného 
materiálu pro turistické značení, 
včetně spolupráce s výrobci při 
jeho výrobě a tvorbě cen. V roce 
2020 zajistila produkci veškerého 
potřebného materiálu (barvy, 
montážní a nosné prvky, značkař-
ské nářadí atd.) dle požadavků 
krajských komisí a také dodávku 
ocelových bezúdržbových stojanů 
LIRA a kombinovaných stojanů 
DRAK pro pokračující postupnou 
výměnu stojanů v rámci celé ČR. 
Materiálová komise také připravila 
doškolení značkařů-techniků, které 
se však z důvodu protiepidemic-
kých opatření nemohlo uskutečnit.

C) Komise mapová 
 (předseda: Jiří Mareš)
Mapová komise určuje zásady pro 
vedení evidence zákresů turistických 
značených tras, odpovídá za učební 
texty pro značkaře týkající se topo-
grafie a také zpracovává připomínky 
k obsahu a kvalitě turistických map 
edice KČT. V roce 2020 se navíc 
v souladu s předchozím záměrem 
STZ a této komise podařilo zakoupit 
licenci kartografického programu 
OCAD Mapping Solution 2019 

pro 14 uživatelů. Nově tak lze začít 
využívat možnosti propojení online 
map WMS služby Geoportálu ČÚZK 
a kartografického programu OCAD, 
užívaných k zákresu a evidenci turi-
stických značených tras v evidenč-
ních značkařských mapách. Tyto 
evidenční značkařské mapy s přes-
ným průběhem všech značených 
tras ve správě KČT obhospodařují, 
průběžně aktualizují a podklady 
určeným příjemcům poskytují 
mapaři KKZ. Zákresy turisických 
značených tras se nově provádějí 
online na referenčním, průběžně 
aktualizovaném mapovém pod-
kladu Geoportálu ČÚZK. Práce 
s online mapami tak velmi zkvalitní 
činnost mapařů KKZ při správě 
evidenčních značkařských map.

(dokončení v příštím čísle časopisu)

Ing. Pavel Přílepek,  
předseda Rady značení ÚV KČT

Cykloturistická výzva nejen pro 
moravskoslezské cyklisty
Sekce cykloturistiky při KČT, ob-
lasti Moravskoslezské připravila 
pro všechny vyznavače sedla 
a dvou kol cykloturistickou výzvu 
„Vyjeď na vrchol 2021!“. Nejedná 
se o soutěž, ale o motivační 
aktivitu, jejímž cílem je v období 
od 1. dubna do 1. listopadu 2021 
zdolat na jízdním kole nejvyšší 
vrcholy všech šesti okresů Mo-
ravskoslezského kraje. Nejvyšší 
vrchol této výzvy a zároveň okre-
su Bruntál představuje Praděd, 
jehož špice se tyčí do výšky 
1492 m nad mořem. Kromě toho 
jde o nejvyšší vrchol Hrubého 
Jeseníku a 5. nejvyšší horu České 
republiky. Mezi cyklisty však 
drží prim, jelikož je nejvyšším 
vrcholem v ČR, na který lze vyjet 
bez porušení předpisů a zákazů. 
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Tvrdým oříškem bude zdolání 
druhého nejvyššího vrcholu 
Moravskoslezského kraje – Lysé 
hory v okrese Frýdek-Místek. 
Pokud cyklista vyjede až k obe-
lisku v nadmořské výšce 1323 m, 
rozhlédne se do širokého okolí 
a dotkne se „hladicího bodu“, 
určitě nepohrdne občerstvením 
v obnovené Bezručově chatě. 
Potěšením se stane výjezd na 
posvátnou horu Radhošť, jejíž 
vrchol se nalézá v okrese Nový 
Jičín. Pokud si zájemce zvolí trasu 
z Ráztoky v Trojanovicích a vyjede 
na Pustevny, nepochybně bude 
uchvácen nádhernými dřevěnými 
chatami Maměnka a Libušín, kte-
ré zde byly postaveny dle návrhu 
architekta Dušana Jurkoviče. Po 
náročném výjezdu se pak občer-
ství v některém ze stánků nabíze-
jících krajové speciality, případně 
využije nabídku horských chat. 
Trasa jej pak dále povede po 
modré turistické značené trase 
okolo sochy pohanského boha 
Radegasta až na vrchol Radhošť 
v nadmořské výšce 1129 m, kde 
stojí kaple a sousoší sv. Cyrila 
a Metoděje. Na turisticky atraktiv-
ní místa bohatý je také výjezd 
na nejvyšší bod okresu Opava 
– na vyhaslou sopku Červená 
hora (749 m). Nachází se zde me-
teorologická stanice a západním 
směrem od vrcholku roste pa-
mátný strom Zlatá lípa. Pod touto 
lípou údajně odpočíval rakouský 
generál Ernst Gideon von Laudon 
po vítězství nad pruskými vojsky 

v roce 1758. A přehlédnout byste 
neměli ani bývalý čedičový lom, 
jehož stěna dosahuje výšky až 
20 m! Dalším místem zařazeným 
do výzvy je kopec Šachta, jehož 
nadmořská výška 427 m z něj činí 
nejvyšší vrchol v okrese Karviná. 
Sice se nejedná o moc známý 
vrch a mnohý cykloturista bude 
dozajista hledat motivaci k jeho 
zdolání a přitom si položí otázku, 
proč na něj vlastně vyjíždět, od-
pověď je ovšem triviální: Protože 
existuje! A navíc si s odstupem 
času určitě vzpomenete, že jste 
zdolali také nejvyšší vrchol tohoto 

okresu. Další důvod pak může být 
návštěva nedaleké vodní nádrže 
Těrlicko. Nejnižším vrcholem 
cykloturistické výzvy jsou Úhorky 
v okrese Ostrava, místním lidem 
známé spíše pod názvem Vaňkův 
kopec (zde se nachází lyžařská 
sjezdovka, využívaná zejména 
návštěvníky z nedaleké Ostravy). 
Určitě však nelze tento vrchol, 
ležící v nadmořské výšce 404 m, 
podcenit a mnoho cyklistů se při 
jeho výjezdu, zejména po trase od 
Ostravy, náležitě zapotí. Příznivci 
vojenské historie mohou navštívit 
Národní památník II. světové války 
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v Hrabyni, připomínající nejtěžší 
boje Ostravské operace v dubnu 
roku 1945. Další informace k pl-
nění cykloturistické výzvy „Vyjeď 
na vrchol 2021!“ najdete na 
www.kct-msk.com pod záložkou 
Turistický program. Výzva probíhá 
s podporou společnosti Duofox 
Technologies, která je tvůrcem 
mobilní aplikace Peakpoint, jež 
nabízí další možnost zdolání 
vrcholů zaregistrovat. Jedná se 
o partnera KČT a i touto cestou 
bych chtěl jejím pracovníkům po-
děkovat za vstřícné jednání, které 
umožňuje další využití moderních 
technologií pro naši turistickou 
činnost. Možná by tato cykloturi-
stická výzva mohla být námětem 
i pro další oblasti KČT.

Lešek Janský, 
KČT, oblast Moravskoslezská

Rakouský ÖTK oslavil 150 let 
činnosti
Oslava 150. výročí Österrei-
chischer Touristenklub (ÖTK), 
kterého se zatím dočkalo jen 
velmi málo turistických spolků, 
se měla konat v říjnu loňského 
roku. Z důvodu protiepidemic-
kých opatření se však tato akce 
nemohla uskutečnit. I přesto ale 
ÖTK vydal velmi kvalitní dvoudíl-
ný sborník k tomuto výročí 
(oba svazky čítají dohromady  
610 stran s více než 3 000 obráz-
ky). Hlavní historik ÖTK a náš 
dobrý přítel Walter Wenzel nám 
zaslal oba díly do naší klubové 
knihovny. Najdete v nich líčení 
dějin, seznam všech významněj-
ších osobností ve 150leté historii 
klubu, včetně jejich podobizen, 
výčet všech chat, rozhleden 
a dalších staveb, které kdy ÖTK 
realizoval (a to včetně rozhle-
den stojících na našem území, 
kterými jsou vyhlídková věž na 

Libíně u Prachatic, Alexandrovka 
nad Adamovem a nechybí ani 
Hardecká vyhlídka, kterou ÖTK 
postavil před 1. světovou válkou 
na pravém břehu řeky Dyje, tehdy 
v Rakousko-Uhersku, a kterou po 
pádu „železné opony“ v letech 
1990–1991 opět postavil). Sbor-
ník dále obsahuje specifikace 
všech TZT, které ÖTK v Alpách 
vyznačil a udržuje (včetně horo-
lezeckých výstupů), texty dopro-
vázejí fotografie ze všech druhů 
činnosti klubu a mnoho dalšího. 
Skláním se s úctou před oběma 

autory, tj. Walterem Wenzelem 
a archivářem klubu Ludwigem 
Fischhuberem, kteří – ač znali his-
torii klubu – pracovali na přípravě 
sborníku více než tři roky. Nyní 
můžeme ÖTK buď závidět, anebo 
– lépe – najít také u nás postavy, 
které něco takového, třebas ke 
140. výročí založení KČT v roce 
2028, připraví. Sborník je k vidění 
a prostudování založen v knihov-
ně na Ústředním sekretariátu KČT.

Ing. Jan Havelka, 
čestný předseda KČT
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Vzpomínka na Václava Šafránka

S velkým zpožděním jsme se dozvě-
děli, že dne 3. prosince 2020 v Sušici 
náhle zemřel bývalý předseda tamní-
ho odboru, aktivní a obětavý činovník 
KČT, hodný člověk a můj přítel Václav 
Šafránek. Václav Šafránek se narodil 
dne 8. září 1937 v Sušici jako syn 
kováře. Vystudoval pedagogickou 
fakultu a na své první učitelské místo 
nastoupil v Prášilech na Šumavě. V té 
době se ještě nacházela v Prášilech 
škola, obec již však byla „uzamčena“ 
ve veřejnosti nepřístupném vojen-
ském výcvikovém prostoru Dobrá 
Voda. V roce 1961, kdy došlo ke 
zrušení prášilské školy, přešel do 
Hartmanic, kde pak působil dlouhá 
léta jako učitel tělocviku, přírodopisu 
a zeměpisu až do svého odchodu do 
důchodu. I nadále se však zapojoval 
do veřejného dění. Od 70. let byl čle-
nem odboru turistiky v Sušici, později 
odboru KČT Sušice. V roce 1994 se 
stal předsedou O-KČT Sušice a tuto 
funkci velmi aktivně vykonával 20 let, 
až do roku 2014. V roce 1995 to 
byl právě on, kdo společně s le-
gendárním šumavským značkařem 
Zdeňkem Šmolem (zemřel v roce 
2017) objevil možnost získání staršího 
objektu v Prášilech. Vzpomínám na 
naši první společnou cestu ze Sušice 
do Prášil, kde mě oba svým pře-
svědčivým jednáním u starosty obce 
přivedli na myšlenku, že právě zde, 
v Prášilech, by mohl KČT poprvé po 
obnovení své činnosti zřídit ubytovací 

objekt. Výsledkem pak byla první 
nová turistická chata KČT v Prášilech. 
Václav Šafránek zemřel náhle, dne 
3. prosince při cestě z abiturientské-
ho setkání se svými žáky v Sušici. Ti 
dodatečně uváděli, že pan učitel se 
živě zajímal o jejich životní příběhy a že 
na něm bylo vidět, jak je mu s nimi 
dobře. Ze setkání se svým někdejším 
učitelem měli radost. Myslím, že se 
jedná o krásný závěr jeho profesního 
i osobního života. Takto na něj budu 
vzpomínat pokaždé, když přijedu na 
Šumavu. Čest jeho památce!

Ing. Jan Havelka, 
čestný předseda KČT 

Opustil nás Jaroslav Durčák

S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 
10. března 2021 odešel ve věku 84 let 
na svou poslední cestu po černé 
turistické značce pan Jaroslav Durčák, 
který byl doslova legendou beskyd-
ské turistiky, sportovec a turista tělem 
i duší, vždy plný elánu a optimismu. 
Do Klubu českých turistů nadšeně 
vstoupil teprve nedávno, ve svých  
82 letech, a ihned se stal hrdým čle-
nem našeho spolku. Jsme rádi, Jarku, 
že jsme tě měli v našem odboru. 
Tvé nadšení, nejen při plnění pod-
mínek etapového hvězdicového 
pochodu Beskydský Mont Blanc, 
nám všem bude moc chybět. Dávej 
tam shora na nás pozor!

Zbyněk Husák, předseda KČT,  
odboru Nová huť Ostrava

Tomáš Dvořák zemřel

V neděli 14. března 2021 nás 
ve věku 77 let náhle opustil Ing. 
Tomáš Dvořák, člen KČT, odboru 
Mapa Brno a známá osobnost 
turistiky, zejména mezi příznivci 
dálkových pochodů. Pravidelně 
každý víkend vyrážel na túry 
nejen v celé České republice, 
ale i v zahraničí. Aktivně se 
zapojoval do programů k různým 
výročím, plnil podmínky oblast-
ních i výkonnostních odznaků 
včetně podmínek IVV a IML. V le-
tech 1996–2003 zastával funkci 
předsedy oblasti KČT Brněnsko, 
poslední roky působil jako člen 
kontrolní komise Jihomoravské 
oblasti KČT. Až do současnosti 
se staral také o oblastní od-
znak Brněnské kolo. Pomáhal 
v organizaci akcí pro veřejnost, 
mimo jiné byl členem štábu me-
zinárodního pochodu IML Jede 
Kudrna okolo Brna. Za svoji čin-
nost byl několikrát oceněn, stal 
se nositelem čestného odznaku 
KČT. Za dobu aktivní činnosti se 
mu podařilo shromáždit jednu 
z největších sbírek turistických 
odznaků a dalších turistických 
suvenýrů (jako například Turistic-
kých známek a vizitek). Čest jeho 
památce.

Zdeněk Cabalka, 
předseda KČT, odboru Mapa Brno
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