
Návštěva nového Vedení KČT 
na Slovensku 
Nově zvolené Vedení KČT přijalo 
pozvání předsedy Klubu sloven-
ských turistov Ing. Petera Dragúně 
k návštěvě Slovenska. Na svou 
první zahraniční cestu, která se 
uskutečnila dne 21. dubna 2022, 
se vydali zástupci nového Vedení 
KČT v následujícím složení: před-
seda KČT RNDr. Jiří Homolka, 
místopředseda KČT Ing. Ladislav 
Jirásko, předseda ÚKK KČT Ing. 
Ján Babnič a člen Vedení KČT 
Zdeněk Cabalka. Přátelského 
pracovního setkání v Bratislavě  
na sekretariátu KST byli kromě 
Ing. Petera Dragúně přítomni 
také místopředsedkyně KST 
Ing. Anna Krištofová a sekretář 
KST Ing. Dušan Valúch. V úvodu 
setkání byly probrány hlavní akce 
KČT a KST, které se uskuteční 

v tomto roce. Značná pozornost 
byla věnována zejména pořádání 
mezinárodních srazů v následu-
jících třech letech. Diskutovalo 
se o členské základně, úhradě 
členských příspěvků a výhodách 
členství. Klubu slovenských 

turistov se na rozdíl od nás daří 
úspěšně zvyšovat počet svých 
členů. Za posledních 5 let KST 
přibylo 4000 osob a také věkový 
průměr 47,3 let je pro nás in-
spirující. Dalším bodem jednání 
byla problematika spolkového 
majetku, zejména turistických 
chat. Následně se předmětem 
diskuze stalo téma marketingu 
a financování. Celkem čtyři ho-
diny jednání uběhly velmi rychle 
a nové poznatky si určitě odnesli 
všichni účastníci. Po volbách KST, 
které proběhnou v letošním roce, 
povede první zahraniční cesta 
zástupců nového vedení sloven-
ských organizovaných turistů do 
České republiky.

Zdeněk Cabalka

Pomoc lesům Haltravy
Ve dnech 23. a 30. dubna letošní-
ho roku uspořádal odbor KČT Do-
mažlice lesní brigádu na výsadbu 
stromků. Akce se zúčastnilo cel-
kem 15 turistů a na úbočí Haltravy 
mezi Klenčím pod Čerchovem 

Klub českých turistů informuje...

a Výhledy vysadili 1300 stromků. 
Hřeben Haltravy v pohoří Český 
les je silně postižen kůrovcovou 
kalamitou. Nová výsadba je tak 
alespoň malým příspěvkem k ná-
vratu zdejších krásných lesů.

Petr Matějka, 
předseda odboru KČT Domažlice

Výročí odboru KČT v Poděbradech
Před 100 lety, konkrétně dne  
13. března 1922, byl v Poděbra-
dech z iniciativy lékárníka Helli-
cha a dalších osobností města 
založen místní odbor KČT. Letoš-
ní kulaté jubileum připomněla 
výstava zahájená symbolicky  
13. března 2022, tedy přesně 
v den vzniku našeho odboru. 
Výňatky z dobového tisku a kro-
niky města doplnily historické 
fotografie, pozornosti se těšilo 
také 90 kronik našeho odboru 
z posledního půlstoletí, které si 
návštěvníci mohli přímo na výsta-
vě prolistovat. Výstavu navštívilo 
během dvou týdnů asi 300 tu-
ristů z 60 měst a obcí. Expozici 
vévodil mamut, atraktivní cíl „sel-
fíček“, kterého kdysi vyrobili naši 

mládežníci pro akci Pohádkový 
les. Konkurentem mamutovi byl 
snad jen drak stejného původu. 
Fotografie byly na výstavě 
uspořádány podle témat: „Tajné 
výlety“ (při nichž jsme prolezli 
i stoky historické čistírny odpad-
ních vod), „Dny otevřených dveří“ 
v Praze (kde nás oslnil zlatý strop 
rezidence primátora hlavního 
města Prahy), „Výlety do ciziny“ 

(jimž vévodil snímek z roku 1990, 
na němž jsme bourali Berlínskou 
zeď), „Koho jsme potkali na svých 
cestách“ plus prezentace našich 
pochodů Tour de Poděbrady 
a Novoroční šlapanda. Mládež 
se zas pochlubila Pohádkovým 
lesem, cestami do zahraničí, 
tábory, ale také třeba počátky 
svého oddílu Robinsoni v roce 
1968. Výstava byla obohacena 
oblastními, výkonnostními a po-
chodovými odznaky a medailemi, 
odznaky 100 jarních kilometrů 
a dalšími vyznamenáními. V his-
torických kronikách odboru byly 
připomenuty dnes již zaniklé 
pochody Sejdeme se na Sioně 
a Praha–Poděbrady. Z někdej-
ších Robinsonů jsou již rodiče, 
přičemž každá jejich svatba je 
zaznamenána v kronice. Výstavu 
připravila za pomoci Robinsonů, 
členů odboru, známých i rodiny 
paní Zdeňka Formánková, 
která pracovala v turistice téměř 
půlstoletí.

Zdeňka Formánková, 
nestorka poděbradské turistiky
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Účastníci jednání KČT a KST v Bratislavě (zleva doprava): Ing. Peter Dragúň,  
Ing. Anna Krištofová, RNDr. Jiří Homolka, Ing. Dušan Valúch, Zdeněk Cabalka, 
Ing. Ján Babnič, Ing. Ladislav Jirásko (foto: Peter Dragúň ml.)

Výsadba stromků na úbočí Haltravy (foto: Pavel Feifr)

Listování kronikou poděbradského odboru KČT (foto: Zdeňka Formánková)
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Ocenění a vyznamenání
Vedení KČT, které jednalo dne 10. března 2022, schválilo navržená 
ocenění a vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Božena Baumruková (KČT, odbor Meziboří)
• Petra Králová (KČT, odbor Meziboří)

Čestné uznání KČT
• Karel Janošek (KČT, odbor Napajedla)

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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Montánní turistika ve Vizovicích
Turistika organizovaná Klubem 
českých turistů není jen sportovní 
disciplínou. Zvláště v posledních le-
tech má nejrozmanitější podoby.  
Tematická turistika uspokojuje 
různé zájmové skupiny prostřed-
nictvím poznávání nových cílů. 
Přiznejme si, že v nás, zvláště 
u starších ročníků, základní škola 
nevzbudila velký zájem o technic-
ké, geologické a hornické památ-
ky. Spíše jsme se učili o feudálech 
a poznávali jejich majetky a pří-

běhy. A pokud příběhy náhodou 
někde chyběly, vymyslely se v po-
době pověstí. Jde-li o hornictví, 
pak ze školy můžeme vzpomenout 
leda tak nábory pracovních sil do 
dolů. Také v různých vědomostních 
soutěžích stále převládají otázky ze 
starých řeckých pověstí, z okruhu 
feudální hierarchie, nově se ob-
jevují otázky na názvy hudebních 
skupin a interpretů. Škoda, že v po-
zadí zůstávají příběhy vynálezců 
a podnikatelů a jejich díla. Právě oni 
totiž pozvedli ekonomiku a kulturu 

na dnešní úroveň, kdy si cestování 
a turistiku může dovolit kdekdo. 
Nebyli to jen ti, které ze setrvačnos-
ti obdivujeme. Vcelku běžná je vý-
prava turistů na hrad nebo zámek, 
méně časté jsou například cesty 
za viaduktem, který v sobě spojuje 
krásu architektury, hospodářský 
účel, technický pokrok a mnohdy 
obsahuje dramatický příběh svého 
zrození. Zajímavé je propojení 
přírody, počínaje nerosty a fosiliemi 
(zkamenělými doklady života naší 
modré planety), se skalními útvary 
nad zemí i v podzemí. Doba se však 
mění a já věřím, že se brzy vypraví-
me třeba do Dolu Michal v Ostravě 
a přitom vystoupáme na haldu 
Ema. V okolí Ostravy a Karviné stále 
ještě najdeme místa, kde můžeme 
nacházet karbonské a vestfálské 
fosilie. Až ovšem budou všechny 
haldy zrekultivované, pak si fosilie 
budeme prohlížet jen v muzeích. 
Od 11. července do 26. srpna to-
hoto roku proběhne v informačním 
centru Domu kultury ve Vizovicích 
výstava nerostů a fosilií, doprová-
zená velkoplošnými fotografiemi, 
které dokumentují turistické akce 
místního odboru KČT zaměřené na 
montánní turistiku. Snad vás bude 
tato výstava inspirovat.

Ing. Miloslav Vítek, 
KČT Vizovice

Túra VHT roku 2021 a 2022
Sekce vysokohorské turistiky 
vyhlašuje letos již potřinácté pro 
odbory a oddíly zaměřené na 
nejnáročnější aktivitu organizo-
vanou v rámci KČT soutěž o túru 
roku. Její pravidla jsou podrobně 
popsána na webu KČT: https://
kct.cz/vysokohorska-turistika.  
Na lednovém zasedání sekce 
byla pro rok 2021 vybrána 
a schválena túra, kterou uskuteč-
nila skupina zkušených vysoko-

horských turistů z odboru KČT 
Slovan Pardubice pod vedením 
vůdců VHT Ondřeje Valáška 
a Jiřího Ehrenbergera na nejvyšší 
horu Berchtesgadenských Alp, 
2914 m vysoký Hochkönig, a sice 
náročným výstupem přes Königs- 
jodler Klettersteig. Tato cesta 
vede většinou přímo po hřebeni, 
který má velice ostré okraje. 
Zároveň překonává hlubší i mělčí 
kaňony (Skok malé ženy, Ďáblův 
kaňon nebo Létající lišku) a osm 
věží. Jednalo se o celodenní 
výstup s převýšením 1500 m 
a 1700 m, jenž trval 10 hodin. Za 
perfektní zpracování popisu trasy 
včetně obsáhlé fotodokumenta-
ce dostali zástupci pardubického 
odboru na letošní celostátní kon-
ferenci KČT oficiální pamětní list. 

Mgr. Václav Průcha,
 sekce VHT KČT

Zajištěné cesty – metodická 
informace č. 1/2022
Sekce vysokohorské turistiky 
umístila na webové stránky KČT 
komplexní metodickou informaci 
týkající se problematiky pohybu 
turistů po zajištěných cestách 
(česky též ferátách). Jedná se 
o velice potřebný materiál, 

protože stále více našich turistů 
vyhledává tento adrenalinový 
sport, a to již nejen v alpských 
destinacích, ale také v Česku, kde 
máme více než 20 lokalit s feráta-
mi. Metodická informace, kterou 
zpracovali zkušení vůdci VHT 
Ladislav Beneš a Jindřich Urban, 
obsahuje celkem 11 částí. 

Kromě úvodních informací 
nechybí pohled do historie, po-
psána je stupnice obtížnosti cest, 
vybavení, metodická příprava 
včetně bezpečnostních pravidel 
pro absolvování zajištěných cest, 
problematika nebezpečí a jištění, 
otázka dětí na ferátách a infor-
mace kam na zajištěné cesty. 
Na 16 stranách jsou vedle textu 
i přehledné schematické obrázky, 
které ukazují například nava-
zování jisticího setu na úvazek 
a mnoho dalšího. V závěru příruč-
ky najdete odkazy na příslušnou 
literaturu a na webové stránky, 
které se danou problematikou 
zabývají (většinou v němčině). 
Touto informací chceme oslovit co 
nejvíce zájemců o feráty, abychom 
předešli nehodám, kterých při po-
hybu po zajištěných cestách u nás 
i v Alpách bohužel stále přibývá.

Mgr. Václav Průcha, 
sekce VHT KČT 
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Výjimečná technická památka – obří vysoké pece v Dolní oblasti Vítkovice,  
kulisa pro román Ocelové město spisovatele Julesa Verna takřka dokonalá  
(foto: Mojmír Nováček)

Túra VHT roku 2021 – Berchtesgadenské Alpy, sestupová cesta AV Weg 430,  
v pozadí vrchol Hochkönig (2941 m) s chatou Matrashaus (foto: Ondřej Valášek)

Výstup po zajištěné cestě na Harauer Spitze v rakouském regionu Wilder Kaiser 
(foto: Jan Sarauer)



Dny vysokohorské turistiky  
na skalách Žďárských vrchů
Letos se ve dnech 8.–11. září 
uskuteční 12. ročník akce 
vysokohorských turistů Dny 
vysokohorské turistiky na skalách 
Žďárských vrchů, kterou pořádá 
sekce VHT KČT. Komu snad tento 
název něco připomíná, nemýlí 
se. Skutečně se jedná o nepřímé 
pokračování (ovšem na jiném 
místě a s jinými lidmi) úspěšné 
a hojně navštěvované akce, která 

skončila právě před 20 lety. Tou-
to akcí byly Dny vysokohorské 
turistiky v Jizerských horách, 
které pořádal odbor KČT TJ Tat-
ran Jablonec nad Nisou spolu se 
sekcí VHT KČT. Shodou okolností 
jubilejní 20. ročník (ve dnech 
22.–26. května 2002) byl tím po-
sledním. Díky této oblíbené akci 
získala lásku k horám a ke skalní-
mu lezení řada mladých turistů 
z celé republiky. Ve Žďárských 
vrších se cyklisté, houbaři, mi-

lovníci toulek podzimní krajinou, 
ale především zájemci o lezení 
na zdejších skalkách mohou těšit 
přes den na jedny z posledních 
záchvěvů léta a v podvečer na 
malý turistický závod a soutěž 
v „prusíkování“. Chybět nebude 
ani večerní promítání fotografií 
z tuzemských i zahraničních hor. 
Na tradiční, ale i nové účastníky se 
těší všichni organizátoři.

Ing. Jindřich Urban, předseda sekce 
VHT KČT a hlavní vedoucí akce 

Českou přírodou po svých: Pocho-
dujte s projektem Česky pěšky
Společný projekt Klubu českých 
turistů a České podnikatelské 
pojišťovny s názvem „Česky pěš-
ky“ pokračuje i v letošním roce. 
Momentálně má za sebou svou 
jarní část, dosud se uskutečnilo 
celkem devět pochodů a pod-
zimní měsíce nabídnou další tři 
akce. Zatímco loňská premiéra 
projektu byla v úvodu značně 
ovlivněná pandemií, letos se 
pochody napříč celou republikou 
konají prakticky bez omezení, 
díky čemuž se do harmonogramu 
vrátily nejnavštěvovanější akce 
v Česku, včetně legendárního 

pochodu Praha–Prčice. Snahou 
společného projektu Česky 
pěšky je dlouhodobě motivovat 
a inspirovat širokou veřejnost 
k pohybu a aktivně podporovat 
její zdraví a kondici. „ČPP se 
dlouhodobě snaží vést českou po-
pulaci ke zlepšení životního stylu 
a projekt Česky pěšky do tohoto 
schématu přesně zapadá. Chce-
me zvyšovat povědomí Čechů 
o zdraví a zaktivizovat prevenci 
vzniku nemocí a úrazů. Navíc chů-
ze je ideální pohyb s minimální 
negativní zátěží a pobyt v přírodě 
přispívá k uchování nejen fyzické-
ho, ale i duševního zdraví,“ uvádí 
předseda představenstva ČPP 
Jaroslav Besperát. Druhý ročník 
odstartoval v sobotu 2. dubna 
akcí Do Okoře bez oře. V letošním 
programu je celkem 12 tradičních 
a hojně navštěvovaných pochodů, 
které účastníky prostřednictvím 
kratších i delších tras zavedou na 
řadu hradů, zámků, rozhleden 
a dalších přírodních či kulturních 
památek. „V harmonogramu 
nechybí tradiční akce jako Plánská 
50, Putování za třebovským 
kohoutem, Líšenské pochody 
Českým rájem či na děti zaměřené 

akce Pohádkový les v Krásné Lípě 
nebo tradiční mnichovická akce 
Po stopách kocoura Mikeše,“ uvádí 
za Klub českých turistů Vratislav 
Chvátal. Novinkou letošního  
roku je zapojení ambasadorů 
projektu – účastníci pochodů mo-
hou na vybraných akcích potkat 
olympijskou vítězku v běžeckém 
lyžování Kateřinu Neumannovou 
a herce Jakuba Koháka. „Pohyb  
mě doprovází celý život, a právě 
turistika je pro mě po skončení 
aktivní kariéry ideální kombinací 
sportu a času stráveného s rodinou. 
Absolvovala jsem již několik pocho-
dů a i nadále lákám maximum 

známých a kamarádů. Právě 
v partě má totiž pro mě turistika 
největší kouzlo,“ zdůvodňuje své 
zapojení do projektu Kateřina Neu- 
mannová. „Velmi si cením svého 
působení v tomto projektu, jelikož 
celý život k turistice podvědomě 
tíhnu,“ dodává Jakub Kohák, který 
vyrazil mimo jiné na legendární 
pochod Praha–Prčice. „Společně 
v rodinném kruhu jsme vybrali ta-
ková místa, která jsme do té doby 
nenavštívili. A i když už máme 
něco nachozeno, těšíme se i na 
podzimní část – třeba kocoura Mi-
keše v Mnichovicích si rozhodně 
nenecháme ujít!“ Akcí zařazených 
do projektu Česky pěšky se může 
zúčastnit každý, a to jen za sym-
bolické startovné. Každý účastník 
se na vybraných pochodech navíc 
může zapojit do soutěže o skvělé 
turistické ceny. Podrobnosti o jed-
notlivých pochodech i o možnos-
tech a pravidlech zapojení se do 
soutěže jsou k dispozici na webu 
www.ceskypesky.cz. 

Anna Hrbáčková, 
Sport Invest Marketing

Ze života KČT

68

Ze života KČT

69

Letošní Dny vysokohorské turistiky na skalách Žďárských vrchů se uskuteční ve dnech 8.–11. září (foto: Jindřich Urban)

Dny vysokohorské turistiky na skalách Žďárských vrchů volně navazují na mládeží 
velmi oblíbené Dny vysokohorské turistiky v Jizerských horách, snahou je vzbudit 
zájem malých turistů o tento druh pohybové aktivity (foto: Lucie Nitschová)


