
Projekt Po chatách KČT
Projekt Po chatách KČT letos 
vstupuje do druhého roku své 
existence. V loňském roce ho 
využila necelá stovka turistů, kteří 
pěšky či na kole navštívili chaty 
KČT a využili balíček služeb, které 
pro ně KČT připravil. Projekt Po 
chatách KČT umožňuje zájemcům 
objednat si z jednoho místa tzv. 
turistický balíček, který obsahuje 
zajištění ubytování a stravování na 
chatách KČT s možností cestovat 
„nalehko“. Projekt je rozdělen na 
dva programy. První z nich nese 
název „Pěšky po chatách KČT“ 
a jsou do něj zařazeny Vosecká 
bouda, Brádlerovy boudy, turistické 
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 každý může zvolit podle 
své výkonnosti. Projekt umožňuje 
i zařazení tzv. odpočinkových dnů, 
a to pro případ, kdy se rozhodnete 
zůstat na jedné chatě více nocí. 
Stejně tak lze některou chatu 
vynechat, anebo absolvovat jen 
určitou část cesty a zbytek si nechat 
napříště. Všechny tyto alternativy 
si můžete zvolit v rezervačním for-
muláři. Cena balíčku je samozřejmě 
nižší než součet jednotlivých cen 
ubytování na vámi zvolených cha-
tách. Z celkové částky za nocleh se 
dále členům KČT odečítá sleva na 
chatách, kterou mohou čerpat dle 
nabídky KČT. A jak to vlastně celé 
funguje? Po vyplnění rezervačního 
formuláře nejdříve ověříme, zdali je 
ve vámi požadovaný termín volné 

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Ústřední výbor KČT, který jednal per rollam od 1. do 11. března 2021, 
a Vedení KČT, jež zasedalo dne 18. března 2021, schválily navržená 
vyznamenání:

Medaile architekta Vratislava Pasovského
•  Ing. Ivo Hejl (sekce VHT PR ÚV KČT)
• Miloš Stejskal (sekce VHT PR ÚV KČT) 

Čestné členství KČT
•   Zdena Krejčíková (KČT, oblast Praha)
•  doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. (KČT, oblast Pardubický kraj)

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
•   Ferdinand Blos (KČT, odbor Fakultní nemocnice Plzeň)
•   Vladimír Bilský (KČT, odbor Příbor)
•   Petr Mika (KČT, odbor Slezský tomík)
•   Lubomír Jagla (KČT, odbor Krásné Pole) 

Čestné uznání KČT
•  Miron Chmelař (KČT, odbor Přerov-Předmostí)

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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Chata Pod Studničnou (foto: archiv KČT)

ubytování. Pokud termín volný ne-
bude, pokusíme se najít alternativu. 
Pokud chataři termín odsouhlasí, 
vypočteme celkovou cenu za 
ubytování a pošleme fakturu. Po 
zaplacení faktury obdržíte potvrze-
ní, podrobné informace o příjezdu 
apod. Přitom platíte pouze částku 
za ubytování, stravování si každý 
účastník hradí sám (orientační ceny 
se však dozvíte z rezervačního 
formuláře). Na některých chatách 
nelze platit platební kartou, proto 
je dobré mít u sebe hotovost, 
případně si ji vybrat z bankomatů 
během cesty. Podrobné informace 
o projektu najdete na www.kct.cz.

Koordinátor projektu 
Zbyněk Báča

Zpráva o činnosti Rady značení 
KČT a jejích sekcí za rok 2020 
(2. část)
V roce 2020 pracovaly v rámci Rady 
značení KČT tři samostatné sekce:
• sekce turistického značení,
• sekce cykloznačení,
• sekce moderních pěších tras.
Informace ze sekce turistického zna-
čení jsme zveřejnili v minulém čísle 
časopisu Turista (viz Turista 6/2021, 
str. 72–74), níže tedy navazujeme 
zprávami z dalších dvou sekcí.

2) Sekce cykloznačení,  
předseda: Mgr. Karel Markvart
Úkolem sekce cykloznačení je 
koordinace značení cyklotras podle 
vypracované a schválené metodiky, 
evidence cyklotras v ČR a spolu-
práce při postupném značení sítě 
cyklotras různými zřizovateli (jako 
například NP, CHKO, městy či obce-
mi). Významnou náplň sekce tvoří 
také zajištění údržby již vyznačených 
cyklotras. V průběhu roku 2020 bylo 
nově vyznačeno celkem 907 km 
cyklotras, čímž jejich celková délka 

v ČR dosáhla 39 106,5 km, z nichž 
je 9 420,8 km dálkových a 29 685,7 km 
regionálních a místních. Sekce 
má v jedenácti krajích a v 68 znač-
kařských obvodech své zástupce. 
Jejich hlavním úkolem je zajistit 
s pomocí dalších vyškolených 
cykloznačkařů kontrolu stavu 
značení cyklotras svého regionu 
a nahlásit všechny nedostatky 
předsedovi sekce, případně své 
oblasti KČT, kteří zajišťují jejich do-
značení příslušnými firmami. Pouze 
v Libereckém a Jihočeském kraji 

KČT kontrolu ani údržbu cyklotras 
nezajišťuje. V roce 2020 sekce 
zajistila kontrolu 25 483 km 
značených cyklotras z plánova-
ných 26 382 km, o které se KČT 
stará (tedy 96,59 %). Na této práci 
se podílelo 326 cykloznačkařů. KČT 
mohl vynaložit v roce 2020 z dotací 
od krajů a Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR na přímé doznačení 
cyklotras v 11 krajích celkem 
2,681 mil. Kč, samotné kontroly 
stály dalších celkem 483 tis. Kč. 
Veškerá ostatní jednání se zřizovateli 
dalších cyklotras, koordinaci a připo-
mínkování jejich projektů, seznámení 
s jednotnou metodikou, objednávky 
orientace pro mimosilniční cyklo-
trasy, přidělování evidenčních čísel 
i všechnu další organizační činnost 
provádějí předseda Rady značení 
KČT a předseda sekce.

3) Sekce moderních pěších  
tras, předsedkyně:  
Ing. Zdeňka Šrédlová
Úkolem sekce moderních pěších 
tras je koordinace projektů certifika-
ce pěších tras dle evropské normy, 
spolupráce s destinačními agen-
turami a prezentace modernizace 
a certifikace pěších tras partnerům. 
Sekce pracovala v roce 2020 pře-
devším na trase Modré hřebenovky 
přes Krušné hory a České Švýcar-
sko. Práce probíhají odděleně v kraji 
Karlovarském a Ústeckém. Cílem je 
získat certifikát Leading Quality Trail 
– Best of Europe pro trasu Modré 
hřebenovky, podobně jako byl 
certifikát udělen v roce 2019 Stezce 
podél Lužnice Toulavou.

Schváleno na jednání Rady zna-
čení KČT dne 12. března 2021.

Ing. Pavel Přílepek, 
předseda Rady značení KČT

(upraveno redakční radou rubriky 
Ze života KČT)
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V Česku na konci roku 2020 existovalo 
43 590,4 km pěších turistických zna-
čených tras a 39 106,5 km cyklotras 
(foto: Mojmír Nováček)

Sekce moderních pěších tras pracovala 
v roce 2020 především na trase Modré 
hřebenovky přes Krušné hory a České 
Švýcarsko (foto: Mojmír Nováček)
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Petřínská rozhledna jubilující
Klub českých turistů byl založen 
v červnu 1888 a již v následujícím 
roce začal mj. vydávat Časopis 
turistů a označovat turistické trasy. 
Klub také tehdy pořádal vycházky 
a výlety. Prvním velkým počinem 
v této oblasti byla na jaře roku 
1889 výprava českých turistů na 
Světovou výstavu do Paříže. Této 
cesty se zúčastnilo 363 osob, tedy 
asi o třetinu více než bylo tehdy 
členů KČT. V Paříži byli účastníci 
natolik nadšeni 300 m vysokou 
Eiffelovou věží, že již ve vlaku na 

cestě domů vznikl nápad postavit 
podobnou věž v Praze. Po svém 
návratu turisté s touto myšlenkou 
seznámili představitele několika 
pražských měst a zároveň došlo 
k založení společnosti pro výstav-
bu vyhlídkové věže, jejímž předse-
dou se stal arch. Vratislav Pasovský. 
Společnost se spojila s Živnosten-
skou bankou a vypsala podílové 
listy po 50 zlatých, které soukromé 
osoby, obchody, podniky i pražská, 
vinohradská a žižkovská městská 
rada rychle vykoupily. Vedení 
KČT se tehdy spojilo s odborníky 

a předložilo plány na stavbu věže 
o výšce 60 m (v porovnání s Eiffe-
lovou věží se tedy jedná o zmen-
šeninu v měřítku 1 : 5), s restaurací 
a lanovkou s technicky zajímavým 
pohonem (na principu vody na-
pouštěné vždy do nádrže horního 
vozu, která pak svou vahou vytáhla 
spodní vůz nahoru). V lednu roku 
1890 vyšel slavný fejeton Viléma 
Kurze „Rozhledna na Petříně, ob-
rázek z blízké budoucnosti Prahy“, 
který předpovídal dohotovení 
projektu do srpna následujícího 
roku, což bylo tehdy považováno 
za nemístnou fantazii. Nicméně 
stavební přípravy se rozeběhly 
naplno. Po tuhé zimě byly v květnu 
1891 dohotoveny základy rozhled-
ny i zemní práce na lanovce a za 
necelé tři měsíce, dne 2. července 
1891, byla smontována ocelová 
konstrukce věže, jejíž díly dodaly 
Českomoravské strojírny. Stavba 
lanovky byla poněkud složitější, 
proto byly rozhledna i lanová 
dráha s vozy z Ringhofferovy 
strojírny slavnostně otevřeny až 
dne 20. srpna 1891, v souvislosti 
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Pamětní deska na Petřínské rozhledně 
(foto: archiv KČT)

Rozestavěná Petřínská rozhledna, stav dne 13. června 1891 (foto: archiv KČT)
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s Jubilejní zemskou výstavou, která 
se konala na pražském Výstavišti. 
Tím se „fantastický“ fejeton Viléma 
Kurze stal skutečností. Zajímavostí 
je, že ačkoli je Petřínská rozhledna 
5× nižší než pařížská dominanta, 
špičky obou věží se nacházejí ve 
stejné nadmořské výšce. Rozhled-
na a lanovka však nebyly jediným 
příspěvkem Klubu českých turistů 
k Jubilejní zemské výstavě. Sou-
běžně s plánováním a přípravou 
věže bylo rozhodnuto také o pří-
mé účasti KČT na výstavišti, a to 
vlastním samostatným pavilonem 
s dioramatem a jinými atrakcemi. 
Dřevěný pavilon o velikosti cca 
16,5 × 20 m a výšce 20 m byl 
vystavěn jako kopie vyšehradské 
brány Špička a opatřen obrazem 
(o ploše přes 80 m2) boje Pražanů 
se Švédy na Karlově mostě od bra-
tří Liebscherů. Po skončení výstavy 
byl pavilon rozebrán a přenesen 
na Petřín nedaleko rozhledny, kde 
v současnosti slouží jako zrcadlové 
bludiště včetně původního 
dioramatu. Všechny tyto svým způ-
sobem unikátní stavby letos v létě 
oslaví 130 let existence. Vzdát hold 
našim předkům můžete například 
v sobotu 21. srpna, kdy se uskuteč-
ní již 31. ročník pochodu k výročí 
otevření Petřínské rozhledny. Start 
bude tradičně od 9:00 do 11:00 h. 
u vchodu do zahrady Kinských na 
Smíchově. Akce se můžete zúčast-
nit pěšky i na kole. Všichni zájemci 
jsou srdečně zváni.

Ivan Press, místopředseda KČT 
a předseda KČT, oblasti Praha

Velká letní soutěž značky 
Bushman a KČT: Vyrazte na výlet!

Hledáte na léto inspiraci, kam vyrazit 
s dětmi či přáteli? Pak pro vás máme 
6 tipů na pohodové výlety v turi-
sticky atraktivních místech České 
republiky. Navíc se můžete zapojit 
do Velké letní soutěže o 100 cen 
od značky Bushman a Klubu 
českých turistů. Jak na to? Stáhněte 
si na webu www.bushman.cz nebo 
www.kct.cz soutěžní formulář, který 
je zároveň pěkným sběratelským 
suvenýrem, a vyberte si ze šesti 
výletů po celé ČR: na Šumavě, 
v Českém Švýcarsku, Krkonoších, 
Orlických horách, Beskydech 
a v NP Podyjí. Na každé trase zís-
káte u kontrolního bodu speciální 

razítko, které otisknete do soutěžní 
karty. Chodit na výlety můžete kdy-
koliv, ale soutěž trvá jen v létě, kon-
krétně v termínu od 1. července do 
31. srpna 2021. Až budete mít na-
vštívena alespoň tři místa a otištěna 
tři razítka, pak se s kartou můžete 
vydat na jednu z 27 kamenných 
prodejen Bushmann po celé re-
publice. Zde vám odměnou bude 
speciální Absolventská turistická 
vizitka. Každý výletník, který před-
loží soutěžní arch, rovnou padá do 
osudí pro losování o 100 hlavních 
cen, mezi které patří víkendový po-
byt v tradičních horských chatách 
KČT pod Ještědem, na Šumavě 
či v Krkonoších, outdoorové su-
venýry, nákupní vouchery do sítě 
prodejen Bushman či prémiová 
vína Znovín ze znojemské oblasti. 
Popis výletních tras naleznete  
na www.kct.cz, www.bushman.cz 
nebo na podcastu Youradio.cz 
„Výlety s KČT“.

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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Odolné maskáče: cargo kraťasy Trooper
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Vzpomínka na  
Mgr. Věru Pazderkovou
Dne 24. dubna 2021 naše řady 
náhle opustila Mgr. Věra Paz-
derková, dlouholetá cvičitelka 
KČT START Český Krumlov. Byla 
spoluzakladatelkou odboru 
START v Českém Krumlově v roce 
1970 a členkou jeho výboru. Vě-
novala se především pěší turistice 
a vodním sportům. Organizovala 
pro naše členy výlety po České 
republice, Bavorsku i Rakousku, 
byla organizátorkou kulturních 

vystoupení. Za činnost v KČT 
byla oceněna řadou turistických 
čestných uznání, odznaků a me-
dailí. Připravovala velmi zajímavé 
a poučné výlety, vždy s podrob-
ným výkladem. Věra Pazderková 
zemřela ve věku 90 let. Za oběta-
vou činnost pro náš odbor KČT 
START Český Krumlov jí děkují 
českokrumlovští turisté. S úctou 
vzpomínáme.

Za KČT START Český Krumlov  
Vladimír Pražák

Společenská kronika
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Užijte si pohodu v pohodlném 
oblečení
Když se řekne „obléknout se na 
pohodu“, znamená to nejen dobře 
vypadat, ale hlavně se cítit pohodl-
ně. Tak, aby vás nic neomezovalo 
v pohybu ani netlačilo a vy jste si 
mohli užívat svobodu ve všem, co 
děláte. Pokud hledáte pohodlné 
oblečení na krátké i delší výlety 
a navíc z přírodních materiálů, 
Bushman je ta pravá volba. A pro-
tože základem každého letního 
outfitu do přírody jsou kraťasy, rádi 
bychom vám představili dvě novin-
ky, díky jejichž kapsám budete mít 
vše potřebné stále při ruce, a navíc 
jsou tak pohodlné, že je nebudete 
chtít sundat po celý den. Jak říká 
herec a tulák Lukáš Langmajer:  
„To sedí!“
Je libo pravé „kapsáče“, ve kte-
rých splynete s přírodou? Cargo 
kraťasy Trooper jsou ze stopro-
centní bavlny, v keprové tkanině 
je použitá efektní, místy zesílená 
nit, takže má neklidnou strukturu, 
navíc s drobným vzorem rybí 
kosti. Efektní „maskáčování“ je 
vytvořené kombinací pigmento-
vého tisku a reaktivního barvení. 

V pase jsou kraťasy doplněny 
o bavlněnou tkanici pro stažení, 
takže vám ani bez opasku ne-
spadnou.
V lehkosti je síla. Pánské cargo 
kraťasy Breson II z kvalitní příjem-
né bavlny volají po dobrodružství. 
Horní přední kapsy mají zpevně-
ný lem proti opotřebení a dole 
jsou zašité proti vytržení. Na nejví-
ce namáhaných místech najdete 
trojité švy. A vybírat můžete ze 
dvou barev: camel a olive.

Jana Lenková, 
marketing manager Bushman

Info
Klub českých turistů vám nyní díky 
spolupráci se značkou Bushman 
přináší nákupní bonus 200 Kč, který 
je možné uplatnit v e-shopu www.
bushman.cz a v kamenných prodej-
nách Bushman. Sleva platí na celý ná-
kup nad 1000 Kč, tedy i na zlevněné 
zboží. Pro uplatnění v e-shopu stačí 
v košíku zadat slevový kód KCT2021. 
Jeho platnost je do 15. července 
2021. Bonus neplatí na nákup 
dárkových certifikátů a nelze ho sčítat 
se slevou v Bushman Clubu. Více 
se dozvíte na webových stránkách 
www.bushman.cz a www.kct.cz.

Lehké a funkční: kraťasy Breson II

Více informací a registrace na
www.ceskypesky.cz

Společný projekt České podnikatelské pojišťovny
a Klubu českých turistů má za cíl rozpohybovat veřejnost.

Vydejte se s námi na 15 pochodů po České republice
a hrajte o skvělé ceny!


