
KČT a pomoc Ukrajině 
Pro naprostou většinu z nás zna-
menala slova o vzájemné pomoci 
při katastrofě hlavně podporu 
při povodních, tornádu nebo 
třeba požáru. Tedy situaci, kdy 
lidé přijdou o majetek, o domov, 
někdy dokonce o své blízké, 
nicméně další nebezpečí jim už 
nehrozí a situace má perspektivu 
zlepšování. Najednou nás vinou 
několika neodpovědných politiků 
v Kremlu zasáhla katastrofa úplně 
jiného charakteru. Každý z nás 
nyní vidí příliv uprchlíků z válkou 
zasažené Ukrajiny a většina z nás 
se jim snaží pomoci. V ubytovnách, 
klubovnách i sokolovnách se zaklá-
dají humanitární střediska a mno-
hé turistické oddíly, stejně jako 
ostatní sportovní oddíly, nabízejí 
své prostory a svou pomoc nejen 
materiální, ale také personální. 
Uprchlíci nepotřebují jen přespat, 

Klub českých turistů informuje... umýt se a najíst, chtějí se také 
zapojit do každodenního života. 
Prvotní je samozřejmě získání 
zaměstnání, aby se stali soběstač-
nými a nemuseli být odkázáni na 
sociální dávky. Nezastupitelná je 
také výuka češtiny plus začlenění 
do škol pro žáky a studenty, dále 
následované nabídkou vhodného 
trávení volného času. Oblast KČT 
Praha pořádala v březnu tradiční 
pochod Za jarním sluníčkem. Letos 
bylo připraveno šest tras v délce 
od 5 do 20 km, se startem na třech 
místech v Praze a společným cílem 
na holešovickém výstavišti. Ze tří 
stovek účastníků pochodu bylo 
pět neplatících startovné.  
Pět běženců, kteří se po strastiplné 
cestě dostali do Prahy, získali zde 
ubytování a během „rozkoukávání 
se“ potkali někoho, kdo je na 
pochod přivedl. Všichni účastníci 
zároveň věděli, že vybrané star-
tovné odešle výbor oblasti na 
pomoc Ukrajině. Ve výboru jsme 
diskutovali, kam přesně peníze 
poslat. Měli bychom upřednostnit 
nákup základního vybavení pro 
běžence, potravin a hygienických 
potřeb? Anebo spíše vybavení pro 
zdravotníky? Či zcela jiný účel?  
Po diskusi s těmi nejpostiženějšími 
jsme se shodli, že než přispívat 
relativně drobnou částkou na 
řešení situace po požáru, je 
lepší hasit požár samotný! Palba 
slov agresora nezastaví a Kreml 
slyší jen na to, jak promlouvají 
zbraně. Celou vybranou částku, 
doplněnou a zaokrouhlenou dary 
členů výboru na rovných 12 tisíc 
korun, jsme proto poslali na konto 
Velvyslanectví Ukrajiny s vědomím, 
že přispíváme na nákup zbraní. 
Týden po akci Za jarním sluníčkem 
proběhla celostátní konference 
KČT. Shodou okolností se měla 
v pondělí po konferenci uskutečnit 

aukce kreseb Miroslava Kemela, 
jejíž výtěžek měl být také věnován 
na pomoc Ukrajině. Na konfe-
renci jsme proto iniciovali sbírku, 
která vynesla přes 5150 Kč, načež 
se pracovníci Ústředního sekre-
tariátu KČT pokusili v této aukci 
získat kresbu s názvem „Turistika“. 
V závěru aukce byla naše nabídka 
překonána, nicméně vybrané 
peníze přesto odešly na pomoc 
ukrajinskému lidu proti válečným 
útrapám.

Petr Teringl, 
místopředseda KČT, oblasti Praha

 
Historie dálkových pochodů 
„Za posledním puchýřem“
Letos se na závěr turistické sezo-
ny uskuteční v Krupce jubilejní 
50. ročník pěší akce s názvem 
„Za posledním puchýřem“. Zakla-
datelem této tradiční turistické 
události byl Josef Bursík z Krupky. 
Vášnivý turista a někdejší zaměst-
nanec učiliště Severočeské arma-
turky společně s kamarády z celé 
republiky vyhledával dálkové 
pochody (DP). Zaujaly ho zejména 
ty stokilometrové, které začal též 
organizovat. Josef Bursík založil 

například DP Po stopách pochodu 
smrti, který se těšil velkému zájmu 
účastníků. A jelikož cítil, že „stov-
kaři“ by se měli alespoň jednou 
za rok sejít tak, aby měli více času 
k seznámení, rozhodl se dne 
19. listopadu 1972 uskutečnit 
první ročník pochodu „Za posled-
ním puchýřem“, a to jako závě-
rečnou akci „stovkařské“ sezony. 
(V té době žádné takové zimní 
pochody neexistovaly.) Všichni 
účastníci odjížděli z této akce 
spokojeni, takže se v dalších 
letech pokračovalo. V ten čas 
nikdo netušil, jak se vše dál vyvine 
a co z akce vznikne. V Krupce tuto 
akci Josef Bursík pořádal v letech 
1972-1975. V roce 1976 jako první 
převzali štafetu v Ústí nad Labem. 
Dálkovým pochodem se zároveň 
začala zabývat také Komise pěší 
turistiky ST ČSTV a od 6. ročníku 
při něm vždy pořádala poslední 
schůze v roce. V té době sílil tlak, 
aby byla akce pořádána i v jiných 
oblastech. Objevily se také snahy 
zorganizovat podobný pochod 
jinde. Komise pěší turistiky na 
svém jednání dne 25. dubna 1978 
ale rozhodla, že je třeba zachovat 
jedinečnost tohoto pochodu. 
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Skupina turistů z Ukrajiny na startu pochodu Za jarním sluníčkem (foto: Petr Teringl)
Předávání štafety pochodu „Za posledním puchýřem“ v Olomouci v roce 2019  
pořadatelům do Brna (foto: Mojmír Nováček)
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Ocenění a vyznamenání
Vedení KČT, které jednalo dne 17. února 2022, schválilo navržená 
ocenění a vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Milena Janoštíková (KČT, odbor Praha Vyšehrad)
• Marie Foistová (KČT, odbor START Český Krumlov)
• Ing. Vladimír Pražák (KČT, odbor START Český Krumlov)
• Ing. Eva Ondřichová (KČT, odbor START Český Krumlov)

Čestné uznání KČT
• Josef Jirásek (KČT, odbor TJ Sokol Lišný)
• Ladislav Zeman (KČT, odbor TJ Sokol Lišný)
• Alena Křížová (KČT, odbor START Český Krumlov)
• Marie Amchová (KČT, odbor START Český Krumlov)
• Ing. Václav Augustin (KČT, odbor START Český Krumlov)

Čestný odznak KČT
• Mgr. Marie Heyerová (KČT, odbor Pohoda Praha)
• Jindro Racek (Klub slovenských turistů, sekce pěší turistiky)

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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Se souhlasem zakladatele Josefa 
Bursíka pak stanovila, že pochod 
se bude konat každý rok na jiném 
místě. Záhy došlo ke stanovení 
prvních pravidel pro přihlášení 
k pořádání této akce, přičemž 
konečný výběr prováděla právě 
ona komise. Předsednictvo VST 
ČUV ČSTV na návrh Komise pěší 
turistiky rozhodlo o pravidelném 
zařazování pochodu mezi hlavní 
akce pěší turistiky. Komise  
současně uznala, že název  
„Za posledním puchýřem“ je 
vlastnictvím zakladatele a každá 
další manipulace s ním musí 
získat souhlas. Následně vznikly 
zásady pro pořádání této akce. 
V dalších letech pak komise dba-
la na to, aby umístění pochodu 
v každém místě znamenalo také 
zviditelnění turistiky pro veřejnost 
a aby byla získána podpora 
a pomoc turistice od místní samo-
správy. Pochod se měl postupně 
uskutečnit ve všech krajích 
a místo konání se mělo pravi-
delně obměňovat tak, aby byla 
akce dosažitelná pro „stovkaře“ 
ze všech míst republiky. V roce 
1985 přišli v Přerově pořadatelé 
poprvé s předáváním štafety. 
V Klatovech se v roce 1987 zas 
poprvé prosadily i kratší trasy, 
aby se akce stala dostupnou také 
pro ostatní turisty. Rekordní účast 
zaznamenali organizátoři v roce 
1988 v Havlíčkově Brodě, a sice 
1301 turistů. Po založení KČT 
a Klubu Dálkoplaz však vzniklo 
dilema, jak má akce pokračovat 
dál. Snahou bylo uspořádat jeden 
pochod společně. Nicméně v ob-
dobí let 1991–1996 se konaly vždy 
dva pochody: jeden KČT, druhý 
Klubu Dálkoplaz. Po ukončení 
činnosti Klubu Dálkoplaz v roce 
1997 pořádal tuto akci již jen 
KČT se souhlasem zakladatele, 

a to s tradičním názvem „Za 
posledním puchýřem“. Evidenci 
účastníků 100km pochodů 
vedl až do roku 1990 S. Cach, 
postupně však zájem o tuto 
náročnou disciplínu upadal. 
Když v roce 1997 zanikl Klub 
Dálkoplaz, tato akce definitivně 
skončila. Od té doby se pochod 
KČT „Za posledním puchýřem“ 
koná vždy na jiném místě ČR, 
je minimálně třídenní, účastníci 
mají možnost ubytování na lůžku 
či v tělocvičně, zajištěné stra-
vování a doprovodný program 
(výstavy, autobusové zájezdy po 
okolí, koncerty atd.). Nechybí ani 
tradiční turistická zábava s předá-
ním štafety dalším pořadatelům. 
Při akci probíhá setkání zástupců 
pěší turistiky z krajů (oblastí) 
s představiteli sekce pěší turis-
tiky a Vedením KČT. Předávány 
jsou zde také pamětní diplomy 
pořadatelům, kteří akci pro pěší 
turisty organizují více než 30 let. 
Po předložení příslušného zá-
znamníku v místě startu si mohou 
turisté, kteří plní výkonnostní 
odznaky či podmínky IVV a ně-
které další TTO, vyzvednout svoje 
ocenění. ÚV KČT spolu se sekcí 
pěší turistiky zpracoval zásady 
pro pořádání této akce, která se 
pravidelně řadí mezi významné 
akce KČT. Pochod „Za posledním 
puchýřem“ finančně podporuje 
ústředí KČT. Akce se nezúčastňují 
pouze turisté z ČR, ale také ze 
Slovenska, Polska či Německa. 
Součástí akce je vždy přijetí de-
legace pořadatelů a Vedení KČT 
u místní samosprávy. V posled-
ních ročnících činila účast vždy 
přes tisíc osob. Velmi dobře byla 
akce připravena v Plzni, Klato-
vech, Havlíčkově Brodě, Poličce, 
Humpolci, Semilech a Olomouci, 
avšak ani jinde se pořadatelé 

nenechali zahanbit a uspořádali 
akci v rámci svých možností a zís-
kané podpory. Vždy je důležité 
najít partu schopných lidí. Stále 
více se jedná o spolupráci ně-
kolika odborů KČT a oblastního 
výboru KČT za podpory místní 
samosprávy. Od vzniku této 
akce v roce 1972 se pochod „Za 
posledním puchýřem“ nekonal 
pouze jednou. Bylo to v roce 
2020 kvůli epidemii koronaviru 
a přijatým ochranným opatřením, 
kdy v ČR platil zákaz pořádání 
akcí s vyšším počtem účastníků. 
V průběhu let se akce uskutečnila 
v těchto místech: Krupka, Ústí 
nad Labem, Loštice, Holešov, 
Borová, Lanškroun, Velká nad Ve-
ličkou, Frenštát pod Radhoštěm, 
Přerov, Telč, Loket, Zábřeh na Mo-
ravě, Plzeň, Ostravice, Jindřichův 
Hradec, Lázně Bělohrad, Polička, 
Česká Lípa, Sokolov, Blansko, 
Teplice, Mladá Boleslav, Vizovice, 
Kopřivnice, Humpolec, Benešov, 
Znojmo, Bučovice, Semily, 
Olomouc a Brno. Na některých 
místech se pochod odehrál 
dokonce několikrát, například 
v Krupce, Ústí nad Labem, Brně 
či Lázních Bělohradě. Poděkování 
patří všem pořadatelům, kteří se 
v uplynulých ročnících podíleli na 
uspořádání této akce. Současně 
doufáme, že se vždy najde parta 
ochotných lidí, kteří za podpory 
pochod uspořádají. Pořádání tak 
velké akce je totiž stále těžší, ať 
už se jedná o problém ubytování 
ve školách, zajištění stravování, 
volbu místa konání zábavy…
(Částečně čerpáno z knihy Dálkové 
pochody – naše láska. Vydalo 
nakladatelství Educo ve spolupráci 
s Klubem českých turistů. Autoři 
Jan Zajíček a Jiří Caletka.)

Jiří Franc,  
předseda sekce pěší turistiky KČT

Nejvyšší rozhledna 
v republice měří 144 metrů
Nejvyšší rozhledna v Česku se 
nachází tam, kde byste ji možná 
nečekali, totiž přímo v areálu elek-
trárny, konkrétně v severočeských 
Ledvicích. Na její vrcholek vás  
vyveze výtah, který překonává  
28 pater, následně vás ještě čeká 
pár desítek schodů „po svých“. Od-
měnou za výstup na střechu nejvyšší 
průmyslové stavby v Česku vám 
bude neopakovatelný výhled na 
okolní krajinu. Za dobré viditelnosti 
spatříte prakticky celé Krušnohoří. 
Na počasí ale nehleďte – v případě 
jeho nepřízně můžete zůstat za pro-
sklenou vyhlídkou a vynechat jinak 
přístupný venkovní ochoz. Areál 
elektrárny však stojí za návštěvu 
nejen kvůli rozhledně. Najdete 
tu totiž infocentrum zaměřené na 
klasickou energetiku, doplňující 
ostatní elektrárny Skupiny ČEZ 
přístupné veřejnosti. V moderních 
prostorách infocentra na vás čekají 
tři patra nabitá zážitky a poznáním. 

Těšit se můžete na interaktivní 
expozici plnou virtuálních prvků 
a audiovizuálních technologií, díky 
kterým zjistíte, jak taková elektrárna 
vlastně funguje. Součástí expozice 
je i oddíl zaměřený na přírodu 
a rekultivaci krajiny, kde si vyzkoušíte 
on-line měření fotosyntézy živého 
stromu a mnoho dalšího! Zábavu si 
u nás užijí i ti nejmenší. Nově jsme 

pro ně připravili dětský koutek plný 
her. Celá prohlídka je navíc zdarma. 
Kromě elektrárny doporučujeme 
prozkoumat nádhernou okolní kra-
jinu, zejména výstup na nedalekou 
horu Bořeň stojí za to. Více informací 
najdete na www.cez.cz/infocentra.

Kateřina Bartůšková, 
marketing Skupiny ČEZ
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Výhled z rozhledny Ledvice (foto: archiv Skupiny ČEZ)

Na ochozu rozhledny Ledvice (foto: archiv Skupiny ČEZ)
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Společenská kronika
Vzpomínka na Františka 
Znamenáčka
S lítostí oznamujeme, že v noci ze 
soboty na neděli 6. března 2022, 
v nedožitých 94 letech, nečekaně 
odešel na svou poslední cestu 
František Znamenáček, celoživot-
ní turista, zakladatel a předseda 
KČT Říčany, velký propagátor 
turistiky u nás a držitel čestného 
odznaku Vojty Náprstka.

Martin Svoboda, 
KČT, odbor Říčany

Opustil nás Emil Kintzl
Ve věku 88 let po tragické neho-
dě na své milované sjezdovce 
dne 14. března 2022 opustil naše 
řady Emil Kintzl (1934–2022), 
dlouholetý člen KČT, zasloužilý 
značkař, velký milovník a znalec 
Šumavy. Byl nejstarším aktivním 
značkařem značkařského obvo-
du Sušice a dlouholetou vůdčí 
osobností KČT, odboru Kašper-
ské Hory. Po ukončení činnosti 
tohoto odboru přestoupil do 
odboru KČT Sušice. Turistické 

trasy značil nepřetržitě celých 
64 let, proznačil téměř 1300 km. 
Na Šumavě znal doslova každou 
cestu a dovedl poutavě vyprávět 
o zdejších známých i zapome-
nutých místech. Od roku 1975 
nesměl z politických důvodů 
učit. Při práci v kotelně podniku 
Okula Kašperské Hory sbíral 
dokumenty ze staré Šumavy. Vě-
noval se historii zaniklých osad, 
vyprávěl o nich na besedách 
v širokém okolí i v Bavorsku. Byl 
tváří seriálu Zmizelá Šumava, na 
jehož vzniku se podílel a který 
vyšel i v knižní podobě. Zasloužil 
se o rozjezd sjezdovky v Kašper-
ských Horách a o vznik expozice 
Historie lyžování na Šumavě 
v muzeu v Železné Rudě. Reži-
séru Jaroslavu Soukupovi, který 
o něm napsal knihu Učitel na 
Šumavě, pomáhal hledat lokality 
pro natáčení seriálu Policie Mod-
rava, ve kterém hrál jeho postavu 
Ladislav Mrkvička, zatímco pan 
Kintzl častokrát účinkoval v kom-
parzu. V posledních letech se 

zasloužil o instalování křížků na 
mnoha místech na Šumavě, jimiž 
se snažil připomenout mnohdy 
zapomenutá místa. Roky bojoval 
o to, aby se pro turisty otevřela 
ta nejkrásnější místa, kam lidé 
chodili odjakživa, zejména 
Lávková cesta, Juránkova chata, 
Luzenské údolí a Modrý sloup. 
Vzpomínáme na setkání na 
aktivech značkařů, kde vyprávěl 
o zkušenostech s prosazováním 
otevření pěšího hraničního pře-
chodu Modrý sloup. Bohužel do-
sud se nepodařilo tento přechod 
otevřít. Milý Emile, děkujeme 
Ti za dlouholetou práci jak pro 
značkaře KČT, tak pro celý klub. 
Věříme, že Tě červená značka 
pro dálkové trasy dovedla do 
cíle za synem. Slibujeme, že Tvůj 
velký sen otevření a proznačení 
přechodu na Modrém sloupu 
splníme.

S velikou úctou Marie a Milan 
Šimonovi a značkaři, 

spolu s KČT, odborem Sušice
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Muzeum rekordů a kuriozit
Adresa: Nábřeží rekordů a kuriozit 
811, 393 01 Pelhřimov;
tel.: +420 777 601 304; 
web: www.dobryden.cz; 
e-mail: pepino@dobryden.cz.  
Sleva 20 % na vstupné do obou 
vnitřních expozic muzea a na za-
hradu s obřími předměty. Otevřeno 
každý den od 9 do 17 hodin.

Informační centrum Napajedla
Adresa: Komenského 304, 763 61 
Napajedla; tel.: +420 604 524 105; 
web: www.napajedla.cz; e-mail: 
infocentrum@napajedla.cz. 
IC Napajedla – člen ATIS ČR. 
Poskytované slevy: vstupné do 
muzea na všechny expozice – 
celoroční sleva 50 %.

Eurocamping Bojkovice
Adresa: Štefánikova 1008, 
687 71 Bojkovice; 
tel.: +420 604 236 631; 
web: www.eurocamping.cz; 
e-mail: info@eurocamping.cz.
Ubytování a stravování. Sleva  
na ubytování 10 % od 1. května 
do 30. června a od 1. do 30. září.

Restaurace a penzion  
Modrá růže Tábor
Adresa: Ovocná 63, 890 01 
Tábor; tel.: +420 381 231 277; 
Facebook: Modrá Růže, Tábor; 
e-mail: M.Vohradnik@seznam.cz.
Sleva 10 % celoročně na stravování 
i ubytování.

Muzeum umění Olomouc
Adresa: Denisova 47, 771 11 
Olomouc; tel.: +420 585 514 282; 
web: www.muo.cz; 
e-mail: kasal@muo.cz. 
Muzeum moderního umění 
a Arcidiecézní muzeum Olomouc 
– sleva na vstupném 50 %.

Ubytování Hlavatce
Adresa: Hlavatce 2, 391 73 
Hlavatce; tel.: +420 730 610 029; 
web: www.ubytovani-hlavatce.cz; 
e-mail: hnilickova.i@email.cz.
Turistické ubytování. Sleva 30 Kč/
osoba/noc celoročně při obsaze-
nosti minimálně 20 osob.

V průběhu roku budou přibývat 
noví slevoví partneři a jejich 
počet se za rok znásobí.  
Proto sledujte webové stránky
www.eurobeds.cz a stáhněte 
si aktuální brožuru! Taktéž sleduj-
te www.sphere.cz! 

Ing. Miloslav Vítek, 
manažer programu Eurobeds, 
e-mail: eurobeds.vitek@kct.cz

Nové nabídky Eurobeds


