
Z jednání orgánů KČT 
V pořadí 22. jednání Vedení KČT 
se uskutečnilo dne 13. května 
v Praze. Tentokrát se však Vedení 
KČT sešlo ve zmenšené sestavě, 
neboť Ing. Zdeňka Šrédlová 
rezignovala z důvodu narození 
syna Honzíka a následných 
mateřských povinností. Blaho-
přejeme! Vedení KČT na počátku 

schůze schválilo zápis z před-
chozího jednání, zkontrolovalo 
plnění úkolů a vyslechlo výsledky 
aktuálních jednání. Předseda 
KČT předložil rozpracovaný plán 
rozvoje klubu v letech 2021 až 
2025. Hlavním bodem programu 
byly závěry virtuální konference 
a realizace připomínek, které 
zazněly v diskuzi. Na to navázalo 
projednání rozpočtu a jeho 
další úpravy, vynucené aktuálním 
stavem příjmů a výdajů. Vedení 
KČT následně vyslechlo aktuality 
o dozorčí radě a valné hromadě 
společnosti Trasa. V době 
vyhlášeného nouzového stavu 
byly chaty KČT uzavřeny a Ve-
dení KČT dále jedná o náhradě 

výpadku nájmů. V závěrečném 
bloku schůze byly předloženy 
novinky v turistickém značení 
a naplánována účast na význam-
ných klubových akcích.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce 
generálního sekretáře KČT

Kůrovec maří práci značkařů
Turistické značení je v současnos-
ti v některých místech zasažených 
kůrovcovou kalamitou méně spo-
lehlivé. Majitelé a správci lesů, 
především smrkových monokul-
tur, intenzivně bojují s kůrovcem. 
Nejúčinnější obranou však je na-
padené porosty odstranit. Těžba 
dřeva napadeného kůrovcem se 
samozřejmě nevyhýbá ani lesům, 
kterými vedou turistické značené 
trasy. Za oběť padlo a ještě pad-
ne i mnoho stromů, na kterých 
jsou umístěné turistické značky. 
Značkaři se snaží situaci sledovat 

a chybějící značky nahrazovat.  
Ne vždy je to však v plném roz-
sahu možné. To má hned několik 
příčin, z rozsahových důvodů 
však uvedeme pouze dvě:
• Nemůžeme pracovat v místě, 

kde právě probíhá intenzivní 
těžba. Přestože jsme v kontaktu 
s lesními správami, nemůžeme 
vždy odhadnout, které stromy 
s turistickými značkami budou 
pokáceny. V místech, kde se 
má kácet větší plocha, lesníci 
občas ani neoznačují stromy 
určené k pokácení typickým 
červeným „puntíkem“.

• Svoji značkařskou práci děláme 
ve volném čase, při svém 
zaměstnání, takže ne vždy se 
k opravě značení dostaneme 
hned, jakmile je to potřeba.

Proto prosíme turisty, aby situaci 
pochopili a na svých toulkách 
přírodou počítali s tím, že v ně-
kterých lokalitách budou trasy, 

procházející lesy napadenými 
kůrovcem, ne zcela spolehlivě 
značené. Samozřejmě se všemož-
ně snažíme i o různá provizorní 
řešení, jako jsou mapky nebo vý-
pomocné texty před orientačně 
náročnými úseky, přesto prosíme, 
abyste se při průchodu takovými 
lesy vybavili dobrou a zejména 
aktuální mapou, GPS či jiným 
podobným zařízením, případně 
se dočasně vydávejte na turistiku 
do jiných prostor než smrkových 
lesů, které jsou kůrovcovou těž-
bou nejvíce postiženy. Zároveň vás 
prosíme o pomoc: Pokud na svých 
cestách objevíte trasy, které nejsou 
spolehlivě vyznačené, upozorněte 
nás na ně, nejlépe e-mailem. 
Kontakty na jednotlivé předsedy 
krajských komisí značení najdete na 
webových stránkách https://kct.cz 
/kontakty-na-znackare, případně 
své zjištění můžete zapsat do apli-
kace http://www.turistickeznaceni.
cz/novy-pozadavek.html.
Milí přátelé-turisté, děkujeme vám 
za pochopení situace i za pomoc 
při informování o výpadcích v turi-
stickém značení.

Za značkaře
Jan Pásler, předseda  

značkařského obvodu Litoměřice

Eurorando 2021
Na podzim roku 2021 se při-
pravuje 5. celoevropské setkání 
turistů Eurorando. Akce se usku-
teční v Rumunsku, ve městě Sibiu 
v Transylvánii (Sedmihradsku), 
a to v termínu od 26. září do 3. říj-
na 2021. Pořadatelé na webových 
stránkách www.eurorando.eu 
již nyní zveřejnili základní infor-
mace o setkání. Přihlašování pro 
skupiny je otevřeno od 1. června 
2020, pro individuální zájemce 
od 1. srpna 2020. KČT chce na 

Eurorando přihlásit jako skupinu 
zájemce z řad odborů KČT.  
Pro skupinu registrovanou do  
31. srpna 2020 je určena sleva  
10 %, dříve přihlášené skupiny 
také budou mít větší výběr ubyto-
vání ve městě Sibiu a v jeho okolí. 
Pokud máte o účast na setkání 
Eurorando 2021 zájem, vyžádejte 
si informace na kct@kct.cz. Klub 
bude pořádat organizovaný 
autobusový zájezd, cena zatím 
není známa.

Mojmír Nováček, 
zástupce generálního sekretáře KČT

Nové OTO
OTO Olomócko

KČT, odbor Klub Dobrý hospodář 
Olomouc vydal nový OTO Olo-
mócko. Záznamník je zaměřen 
na významné historické události 
a postavy spjaté s historií města 
Olomouc a jeho nejbližšího okolí. 
K získání odznaku je potřeba 
navštívit 5 povinných míst a dále 

5 z 9 míst volitelných. Další pod-
mínkou je účast alespoň na jedné 
turistické akci pořádané odborem 
KČT Klub Dobrý hospodář Olo-
mouc. Cena záznamníku (včetně 
odznaku) je 30 Kč + poštovné. 
Záznamník a informace získáte 
u pana Rostislava Klemeše (ul. 
Dómská 2, 779 00 Olomouc; tel.: 
+420 736 754 745; e-mail: ofta@
seznam.cz nebo kdho@seznam.cz).

OTO Jihočeský chodec

KČT, oblast Jihočeský kraj, z. s., 
vydává nový OTO Jihočeský 
chodec. Odznak má tři stupně. 
K získání bronzového odznaku je 
třeba navštívit 14 z 28 uvedených 
míst, v každém okrese minimálně 
jedno místo, přičemž návštěvu 
je třeba doložit věrohodným 
způsobem. Pro získání stříbrného 
odznaku se musí turista zúčastnit 
nejméně 10 akcí na území mini-
málně 4 ze 7 okresů Jihočeského 
kraje. Podmínky bronzového 
a stříbrného odznaku lze plnit 
současně, ale stříbrný odznak 
může být udělen až po získání 
bronzového odznaku. Podmínky 
plnění třetího, zlatého odznaku 
budou po splnění předchozích 
dvou sestaveny pro každého  
turistu individuálně. Cena zá-
znamníků a odznaků je 70 Kč  
+ poštovné. Doplňující informace 
zjistíte a objednávky vyřídíte 
na e-mailu: jihoceskychodec@
seznam.cz. Další informace vám 
podá pan Alois Švarc (ul. Lipová 
alej 1806, 397 01 Písek;  
tel.: +420 777 222 428; 
e-mail: a.svarc@seznam.cz).

Zprávy KČT

Klub českých turistů informuje...

7372

Typický obrázek mnoha smrkových lesů v současnosti (foto: Václav Nič)
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OTO Malohanácké turista

Odbor KČT Malá Haná Velké 
Opatovice vydává nový OTO 
Malohanácké turista. Odznak má 
4 stupně plnění. Základní odznak 
se vydává se záznamníkem a pro 
další stupeň je třeba navštívit 
dvě akce odboru KČT Malá Haná 
a po jedné akci v Pardubickém, 
Olomouckém a Jihomoravském 
kraji, mimo Velké Opatovice. 
Záznamník pro další stupeň se 
vydává po splnění předcháze-
jícího odznaku. Záznamníky lze 
zakoupit jen na akcích odboru 
KČT Malá Haná Velké Opatovice. 
Cena záznamníku a odznaku je 
50 Kč. Další informace podá pan 
Dušan Machourek (Žleb 278,  
679 63 Velké Opatovice;  
tel.: +420 604 133 866; e-mail: 
machourek@seznam.cz).

Za sekci VT PR KČT  
Jan Jeňýk Laibl 

Je Eurobeds dobrá věc?

Občas si kladu otázku: Je člen 
KČT spořivý člověk? Pokud jde 
o příspěvky do klubu, zdá se, že 
český turista je skutečně šetrný. 
Svědčí o tom velká diskuze k výši 

členských příspěvků. Ovšem to, 
že turista může ušetřit stejnou 
sumu, ba dokonce i větší částku, 
než jsou členské příspěvky, 
využitím nabídky slevového 
systému Eurobeds, vědí jenom ti, 
kteří se trochu zamyslí a spočítají 
si, kde mohou slevový systém 
Eurobeds využít. Vždyť jenom 
slevy, které poskytují chaty KČT, 
jsou tak velké, že při jejich využití 
můžete uspořit větší částku, než 
jsou roční příspěvky, nemluvě 
o dalších slevových nabídkách. 
Člověk, který se rozhoduje, zda 
vstoupí do KČT, jistě zvažuje, jaké 
ho v KČT čekají výhody. Slevový 
systém je určitě pozitivní součástí 
nabídky klubu. Nový člen KČT 
teprve později zjišťuje, že hlavní 
hodnoty členství jsou v kolektivu, 
který ho podporuje ve společ-
ných snahách k poznávání přírody 
a památek, a v radosti, že touto 
cestou získal zajímavý program 
a cíl. Skutečným členem KČT se 
turista stane až ve chvíli, kdy za-
čne chodit a zúčastňovat se všech 
možných akcí pořádaných klu-
bem. Ještě vyšší stupeň členství 
a vztahu ke klubu vzniká, když se 
člen stane funkcionářem a sám 
organizuje akce pro kamarády. 
Potom již ustupují do pozadí eko-
nomické výhody členství, tento 
člen si kupuje i časopis Turista, 
a to nikoli jen kvůli zajímavostem, 
které se v něm dočte, ale hlavně 
proto, že s klubem cítí sounále-
žitost a podporuje ho. Tehdy již 
ví, že časopis Turista je součástí 
vizitky klubu a že podobně jako 
slevový systém Eurobeds pomá-
há získávat další nové členy KČT. 
Zvyšováním členské základny se 
logicky snižuje tlak na příspěvky. 
Aktivní člen, který pro sebe 
získává a vyhledává slevy od part-
nerů systému Eurobeds, pomáhá 

i v tom, že partneři poskytující 
slevy poznávají, že i jim je tento 
systém přínosem, a sami mají zá-
jem o setrvání v partnerství. Takže 
Eurobeds je rozhodně dobrá věc, 
když ji používáme.

Ing. Miloslav Vítek, 
manažer projektu Eurobeds

Nabídky společnosti Trasa
Nabídka map pro akce odborů KČT
Společnost Trasa, s. r. o., nabízí 
tiskové podklady map pro akce 
odborů KČT. Jde o mapy pro 
jednorázové použití, které mohou 
organizátoři rozdávat na svých 
akcích. Na mapách mohou být 
vyznačeny trasy pochodu nebo 
cyklojízdy, kontroly atd. Mapy 
obsahují hlavičku s názvem akce, 
měřítkem i jednoduchou legen-
dou a dále loga společností Trasa 
a KČT. Do map je také možné 
umístit další informace o akci 
nebo grafické prvky na přání po-
řadatelů. Mapy jsou vytvořeny ze 
standardních mapových dat KČT 
v  měřítku 1 : 50 000 nebo po-
drobnějším, ve formátu A4 nebo 
A5, podle rozsahu zobrazeného 
území. Data jsou dodávána v elek-
tronické podobě, aby si pořadate-
lé mohli vytisknout potřebný po-
čet map podle množství účastníků 
akce. Tyto mapy společnost Trasa 
nabízí za vstřícné ceny, dostupné 
i pro organizátory akcí s malým 
počtem účastníků. Cena se pohy-
buje v rozmezí 400 až 600 Kč 
podle pracnosti zpracování. 
Podrobnější informace získáte na 
e-mailu trasa@trasa.cz nebo na te-
lefonním čísle +420 736 754 111.

Souhrnná mapa všech turistic-
kých tras v ČR
Společnost Trasa, s. r. o., nabízí 
vytištěnou originální mapu všech 

značených turistických tras v ČR.  
Na mapě ČR jsou v barevném 
provedení zaneseny všechny 
turistické trasy k 1. lednu 2020. 
Jejich celková délka byla k tomu-
to datu 43 578 km. Laminovanou 
mapu lze objednat v různých 
velikostech na e-mailové adrese 
trasa@trasa.cz. Mapa je vhodná 
k zavěšení do turistické klubovny, 
jako dárek značkařům, případně 
ji lze umístit kdekoli jinde jako 
propagaci turistického značení 
KČT. Největší mapa, kterou lze vy-
tisknout, má velikost 200 x 120 cm 
a její cena je cca 1.700 Kč.

Mgr. Radek Hlaváček, 
ředitel společnosti Trasa

Vznikla fotobanka KČT
V průběhu dubna a května letoš-
ního roku vznikla fotobanka KČT, 
která bude sloužit k propagaci 
klubu. Poskytnuté fotografie KČT 
použije na webu, Facebooku 
a pro různé propagační materiá-
ly. V současné době je fotobanka 

naplňována snímky, které vlastní 
ústředí KČT. Samozřejmě však 
přivítáme další fotografie od na-
šich členů a účastníků turistických 

akcí. Fotobanka bude přístupná 
členům KČT, kteří požádají o pří-
stup, jenž bude žadateli udělen 
na určité období. Vkládání foto-

Fotografie z nově založené fotobanky budou sloužit k nekomerční prezentaci 
aktivit KČT (foto: Mojmír Nováček)



Zemřel Jiří Kýn
V neděli 19. dubna 2020 zemřel 
v nedožitých 97 letech doc. Ing. Jiří 
Kýn, CSc., dlouholetý člen Klubu 
českých turistů. Narodil se dne 
11. srpna 1923 v Jistebnici u Tá-
bora, zemřel ve Vyškově. Členem 
Klubu českých turistů se stal již ve 
40. letech 20. století. Ve svých aktiv-
ních profesních letech působil jako 
učitel na Vojenské technické aka-
demii v Brně, kde získal titul inženýr 
a vědeckou hodnost kandidáta věd, 
později byl zaměstnán jako učitel 
ve Vyškově. Po odchodu z činné vo-
jenské služby se začal plně věnovat 
rozvoji turistiky nejen ve Vyškově, 
ale i v celé jihomoravské oblasti. 

Jeho turistický zájem a aktivita 
byly velmi široké. V sedmdesátém 
roce minulého století založil první 
turistický oddíl mládeže (TOM) 
ve Vyškově a získal tak řadu nad-
šených mladých turistů a dalších 
vedoucích turistických akcí. Snad 
největší kus turistické práce odvedl 

tím, že se v 70. letech začal věnovat 
svému velkému koníčku – značení 
turistických tras. Se svojí ženou 
a několika přáteli působil jako 
značkař jihomoravské oblasti, od 
roku 1985 pak jako předseda znač-
kařského obvodu Vyškov. Kromě 
toho se věnoval i turistice seniorů 
a v 90. letech založil kroužek vojen-
ských turistů-důchodců, který vedl 
více než deset let. Za svoji práci 
získal řadu turistických ocenění 
a vyznamenání, mimo jiné čestný 
odznak Vojty Náprstka a zlatou 
pamětní medaili ke 130 letům KČT.

RNDr. Jana Pavlíková, 
předsedkyně KČT, odboru Vyškov

Zprávy KČT
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Eurocamping Bojkovice
Štefánikova 1008, 
687 71 Bojkovice
+420 604 236 631
www.autocamping.cz
info@euroautocamping.cz
Ubytovací služby. Sleva 10 % 
od 1. května do 30. června 
a od 1. do 30. září. 

Penzion Kunc I a II Láz
Láz 215, 262 42 Příbram
+420 604 567 910
www.penzionkunc.cz
info@penzionkunc.cz
Základna pro výpravy za církev-
ními a hornickými památkami 
Příbrami a CHKO Brdy. 
Sleva 10 % na ubytování.

Turistická ubytovna Sportclub
Komenského stezka 369, 

671 03 Vranov nad Dyjí
+420 606 332 017
www.vranov-ubytovani.cz
sportclub.vranov@centrum.cz
Ubytovací služby. Sleva 10 % 
na ubytování.

Hotel Saloon
Tyršovo nábřeží 487, 760 01 Zlín
+420 577 213 570
www.hotelsaloon.cz
info@hotelsaloon.cz; 
hotelsaloon@hotelsaloon.cz
Ubytování a stravování. 
Sleva 10 % na ubytování v hotelu 
a v ubytovně.

Ubytování Aplend Tatry 
Holiday Resort
Tatranská 4, 059 91 
Velký Slavkov, Slovensko
+421 904 744 111

www.aplend.com
tatry@aplend.com
Ubytovací služby. Sleva 10 % 
celoročně na veškeré služby.

Hotel Astoria
Lázeňská 52,
 542 25 Janské Lázně
+420 605 999 942
www.hotel-astoria.cz
astoria.janske.lazne@gmail.com
Ubytování, stravování, autodopra-
va. Sleva 8 % na veškeré služby.

Návštěvnické centrum 
Rudolf Jelínek
Razov 472, 763 12 Vizovice
+420 577 686 139 
www.rjelinek.cz
prodejna@rjelinek.cz
Exkurze do provozu, sleva 20 % 
na vstupné.

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).

Společenská kronika
grafií bude možné dvěma způso-
by: 1) Klasické poslání fotografií 
(například přes server Úschovna). 
2) Sdílení prostřednictvím nově 
zřízených účtů (e-mailových adres 
KČT), kde je možné galerii vašich 
fotografií sdílet pomocí aplikace 
Google disk. V tomto případě 
na váš Google disk nahrajete 
vybrané fotografie a nasdílíte je 
pracovníkovi KČT prostřednictvím 
e-mailové adresy baca@kct.cz. 
Zbyněk Báča, který spravuje 
databázi fotografií, následně vaše 
snímky nasdílí do fotobanky KČT. 
Fotografie budou používány KČT 
k nekomerčnímu použití, k němuž 
je potřebný souhlas autora. Tento 
souhlas lze samozřejmě kdykoli 
zrušit a vámi dodané fotografie 
budou z fotobanky smazány.

Zbyněk Báča, 
správce fotobanky KČT 

Turistický půllitřík
KČT společně s agenturou 
Roman Hrůza Agency vyrobil 
baculatý půllitr s turistickými 
značkami. Turistický půllitřík si 
můžete objednat, jeho cena je 
250 Kč + poštovné (130 Kč za 
balík na poštu, případně 170 Kč 
za balík na dobírku). Pro zaslání 
poštou napište váš požadavek 
na hruza@kct.cz. Pro osobní 
odběr potvrďte místo vyzvednutí 
– Roman Hrůza, Klinika Axon, 
ul. Marie Cibulkové 15, Praha 4 
(kousek od stanice metra Vyše-
hrad). Druhé místo pro osobní 
odběr je ústřední sekretariát KČT 
(ul. Revoluční 1056/8a, Praha 1). 
Čas převzetí na obou místech je 
od 10:00 do 16:00 hodin. 
Číslo účtu a variabilní symbol 
vám přijde jako potvrzení objed-
návky.

Roman Hrůza

Cestovní pojištění Český turista

Cestovní pojištění Český turista 
je určeno pro všechny, kteří rádi 
objevují rozmanité kouty České 
republiky, ať už „po svých“, na 
vodě, anebo v sedle jízdního 
kola či motorky. Český turista za-
hrnuje i pojištění všech osobních 
věcí (včetně elektroniky) a také 
pojištění při nebezpečných 
a extrémních sportech. Spousta 
Čechů už se naučila, že bez 
cestovního pojištění se do ciziny 
nejezdí. Ale proč se pojistit na 
dovolenou v tuzemsku? Nepod-
ceňujte to! Zatímco v běžném 
životě možná tolik rizik nečíhá, 
o prázdninách se přece jen více 

věnujeme sportu nebo pozná-
vání neznámého. Daleko od 
domova se navíc všechny potíže 
řeší komplikovaněji. Využijte toho, 
že v jednom unikátním pojištění 
můžete mít ochranu proti veške-
rým nečekaným situacím. Pojištění 
Český turista funguje stejně jako 
jakékoliv cestovní pojištění do 
ciziny, ale jeho zacílení je na Čes-
kou republiku. Navíc myslí i na 
situace, kdy pojištěný překročí 
hranice a zraní se u našich souse-
dů. Pojištění připravila Pojišťovna 
VZP, a. s., dceřiná společnost 
zdravotní pojišťovny VZP. Členům 
KČT navíc poskytuje PVZP  
slevu 25 % při sjednání pojištění  
na pobočkách Pojišťovny VZP 
a prokázání se členským průka-
zem. Více informací najdete na  
www.pvzp.cz.

Mojmír Nováček, 
zástupce generálního

 sekretáře KČT


