
Zprávy KČT

Z jednání orgánů KČT
Vedení KČT se sešlo ve středu  
24. dubna v Praze na svém  
11. jednání. Po schválení pro-
gramu a zápisu z předchozího jed-
nání se Vedení věnovalo kontrole 
úkolů ze semináře na chatě Bunč, 
zejména založení druhé sbírky 
KČT, zaměřené na modernizaci 
a opravy chaty Prachov formou 
DMS, založením pokladničky na 
chatě a shromažďováním příspěv-
ků na účet sbírky. Hlavním bodem 
programu jednání bylo zhodno-
cení celostátní konference KČT 
a projednání úkolů, které vyplynuly 
z usnesení a z diskuze. Vedení 
KČT dále vzalo na vědomí nálezy 
Ústřední kontrolní komise k zasla-
ným podnětům a zápis z jednání 
Programové rady, zejména zřízení 
Deníku turisty, kde si každý člen 
KČT bude moci sledovat své 
turistické výkony v on-line aplikaci. 
Dále Vedení vzalo na vědomí 
zprávu o stavu chat a nemovitostí 
a o turistickém značení. V bloku 
ekonomických informací schválilo 
Vedení úpravu návrhu na rozděle-
ní dotace MŠMT podle skutečně 
přidělené částky.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce 
generálního sekretáře KČT

Bylo nám 130 let!
Klub českých turistů v Příbrami 
oslavuje 130 let tvořivé a užitečné 
práce. Snahou zdejších turistů je 
prohlubovat lásku k přírodě a také 
poznávat krásné kouty naší vlasti. 
Jsou to chvíle osvěžení, přátelské-
ho setkávání po všech starostech 
a shonu všedního dne. Co se 
historie týče, již dne 16. března 

1889 se sešlo jedenáct příznivců 
idejí KČT, kteří v Příbrami založili 
jednu z prvních venkovských od-
boček (odborů). Největší zásluhu 
na založení měl profesor báňské 
akademie Josef Hrabák, který stál 
také u zrodu KČT v Praze. Příbram-
ští turisté se poté začali pravidelně 
scházet a pořádat společné výlety, 
přednášky a vycházky do okolí 
města. V roce 1893 byla vydána 

první turistická příručka Průvodce 
po Příbrami. Turisté se dále aktivně 
zapojili také do nového značení tu-
ristických cest v rámci KČT. Vznikla 
tak například nová turistická cesta 
k Pilskému a Lázskému rybníku, 
vyznačeny však byly i stezky na Tře-
mošnou, z Jinců na Plešivec, z Brat-
kovic do Jinců a mnoho dalších. 
Provedeno bylo rovněž vyvěšování 
orientačních tabulí a směrovek. 

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 27. března 2019, schválilo navržená 
vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Jan Soukup (KČT, odbor Mělník)

Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
• JUDr. Vladimír Fišera (KČT, odbor Banka Praha)

Sekce turistického značení schválila dne 22. března 2019 udělení 
ocenění Turista značkař I. třídy následujícím značkařům:
• Karina Bystrá (značkařský obvod Česká Lípa)
• Blažena Fibigarová (značkařský obvod Ústí nad Orlicí)
• Václav Hieke (značkařský obvod Děčín)
• MUDr. Zuzana Charvátová, Ph. D. (značkařský obvod Praha-západ)
• Antonín Janík (značkařský obvod Hodonín)
• Marek Janík (značkařský obvod Hodonín)
• Helena Javůrková (značkařský obvod Ústí nad Orlicí)
• Zdeněk Kadlec (značkařský obvod Domažlice)
• Jaroslav Ludík (značkařský obvod Přerov)
• Anna Navrátilová (značkařský obvod Šumperk)
• Jiří Píša (značkařský obvod Český Krumlov)
• Ing. Petr Rychtecký (značkařský obvod Brno)
• Michal Sedláček (značkařský obvod Brno)
• Helena Stránská (značkařský obvod Semily)
• Miloslav Stránský (značkařský obvod Semily)
• Ing. Vladimír Šámal (značkařský obvod České Budějovice)
• Ing. Jiří Voleník (značkařský obvod Plzeň-sever)
• MUDr. Mgr. Antonín Wimberský (značkařský obvod Prachatice)• • • • • • • • 

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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V roce 1911 byla ve spolupráci se 
skauty vyznačena cesta na Tok a na 
Korunu a v roce 1928 měl odbor 
již 286 členů. O dva roky později 
byl však zahájen provoz vojenské 
střelnice v Brdech a tato skutečnost 
přímo ovlivnila činnost příbram-
ských turistů – vojenská oblast totiž 
následně z turistických map zmize-
la. Odbor poté svoji pozornost ob-
rátil k Vltavě a provedl tam značení 
dalších turistických cest. Jako první 
byla vyznačena tzv. Bucharova ces-
ta, vedoucí z Příbrami na Zavadilku. 
Po roce 1945 byl KČT nejpočetnější 
a snažil se navázat na svou tradici, 
přerušenou těžkou dobou okupa-
ce. Obnovena byla činnost turistická 
a také značkařská. Hned v roce 1948 
však byla turistika zahrnuta do sjed-
nocené tělovýchovy. Odbor turistiky 
Baník Příbram byl založen o více 
než 20 let později, až počátkem 
roku 1971, a to s počtem 25 osob. 
Jeho členové se posléze zapojili do 
spolupořádání pochodu Hledáme 
brdského ducha Fabiána, později 
známého pod názvem Příbramský 
permoník; hlavním organizátorem 
tohoto populárního vícedenního tu-

ristického pochodu byl Ing. Vladimír 
Valenta. Od roku 1975 byli v čele 
příbramského odboru Ing. Miroslav 
Kolář a Ing. Erik Palowski. V dalších 
letech se klub zabýval mimo jiné 
pořádáním autobusových výletů 
a zájezdů, plněním oblastních 
turistických odznaků, např. Český 
ráj, Jeseníky, Šumava či Zlatá růže. 
Začala se rozvíjet vodácká, ale také 
třeba lyžařská turistika.  
Turisté se zapojovali do orientač-
ních běhů a práce s turistickou 
mládeží. Odbor pořádal prázd-
ninové zájezdy po slovenských 
horách (celkem 20x) i po Šumavě. 
Značkaři odboru v tomto čase při-
stoupili k přemalování turistických 
cest, zmizely tak výlučně zeleně 
značené turistické cesty a Příbram 
se stala „barevnou“. V roce 1990  
byl celostátně obnoven Klub čes-
kých turistů a náš spolek měl tehdy  
130 členů. Odbor pokračuje ve své 
činnosti i dnes, přičemž otevřením 
části vojenského újezdu Brdy navíc 
přibyla nová značkařská práce. 
Odbor se navíc v současnosti ne-
omezuje pouze na Česko, pořádá 
například prázdninové zájezdy do 

Rakouských Alp. Mimo to pokra-
čuje v putování po krásách naší 
vlasti, hradech, zámcích, jeskyních 
a muzeích – v putování po Pálavě, 
Orlických horách, Krkonoších, 
Lužických horách, naší oblíbené 
Šumavě, Českém lese a Novohrad-
ských horách. Čas však běží a přes 
lesy, údolí a hory jdou nová léta... 
V roce 2018 byla do čela našeho 
odboru zvolena slečna Bára Synko-
vá, která společně se členy odboru 
Baník Příbram pokračuje v pestré 
turistické činnosti jak pro turisty, 
tak i pro ostatní zájemce o tuto 
činnost. Všichni se těší na společně 
našlapané kilometry, zážitky ze spo-
lečných cest, na zajímavé přednášky 
a promítání snímků z našich akcí. 
Vzpomínáme s vděčností na všech-
ny, kteří už nejsou mezi námi anebo 
se z různých důvodů už nemohou 
účastnit naší zajímavé činnosti. Dík 
patří zakladatelům, ale i pokračo-
vatelům klubu za jejich neúnavnou, 
nezištnou a obětavou práci!

Miloslava Hejnová
 a Jaroslav Vosecký, 
KČT Baník Příbram

Členové odboru KČT Baník Příbram na Malém Blaníku (foto: archiv odboru KČT Baník Příbram)
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KČT, odbor Žamberk slaví 
100 let od svého vzniku
Jedním z předchůdců turistiky 
v Žamberku byl odbor tělocvičné 
jednoty Sokol, jehož prvního výletu 
do Helvíkovic se zúčastnilo 35 členů 
 v krojích. V roce 1900 vydalo c. k. 
místodržitelství povolení ke vzniku 
odboru KČT v Žamberku. Ustavující 
schůze nově vznikajícího odboru 
se konala dne 10. května za účasti 
14 členů a předsedou byl zvolen 
Emanuel Trolda. O činnosti odboru 
se bohužel nedochovaly žádné 
zprávy. Faktem však zůstává, že 
odbor nezaslal ústředí KČT ani 
seznam členů, ani povinné příspěv-
ky, proto výroční zpráva KČT za 
rok 1902 uvádí: „Přes snahy nebyl 
dosud odbor KČT v Žamberku 
zřízen.“ Turistiku v Žamberku tak 
nadále udržoval pouze Sokol, který 
pořádal výlety i v období 1. světové 
války. Dne 10. června 1916 se konal 
první výlet ústředí KČT do Orlic-
kých hor. Pořadatelsky jej zajišťoval 
turistický odbor z Rychnova nad 
Kněžnou a zúčastnili se ho také 
členové Sokola ze Žamberka, kteří 
„vedeni náčelníkem šli 4 hodiny 
v lijáku“. Jedna z hlavních iniciativ 
k založení žamberského odboru 
KČT přišla od Karla Slavomíra 

Kašpara, který se jakožto předseda 
odboru Hradec Králové snažil 
„o oživení a počeštění hor Orlických 
turistikou a zimními sporty“. Výsled-
kem jeho dlouhodobého snažení 
bylo svolání přípravné schůze, která 
se v Žamberku uskutečnila v neděli 
16. března 1919. Přípravná schůze 
schválila stanovy, které byly násled-
ně zaslány na zemskou politickou 
správu ke schválení. Dne 5. srpna 
1919 se uskutečnila valná hromada 
za účasti 22 osob a předsedou 
výboru nově vzniklého odboru KČT 
v Žamberku byl zvolen JUDr. Josef 
Kliment. Hned od svého vzniku si 
žamberský odbor kladl nemalé 
cíle. V únoru 1920 navrhl vyvlastnit 
a pod dohled KČT svěřit zříceniny 
hradů Litice a Žampach, společně 
s vyhlídkovými body na Chlumu 
u Litic, Anenském vrchu a Suchém 
vrchu. Průrvu Divoké Orlice u Čihá-
ku až po Lusthaus odbor doporučil 
zachovat a prohlásit za rezervaci. 
Tyto návrhy však uskutečněny ne-
byly, případně se k jejich provedení 
přistoupilo až po mnoha letech. 
Ihned po svém ustavení začal 
odbor pracovat na turistických 
akcích. První oficiální pěší výlet 
se uskutečnil již na podzim roku 
1919. Vycházek se pravidelně 

účastnilo cca 10 osob, přičemž 
délka bývala od 5 do 10 km. Počet 
jednodenních akcí se ve 30. letech 
minulého století pohyboval kolem 
deseti za rok. Od roku 1934 byly 
pořádány také autokarové a několi-
kadenní výlety. Svou činnost odbor 
nepřerušil ani v období okupace, 
kdy se stal útočištěm pro mnohé 
členy jiných organizací. Pouze 
poklesl počet akcí a většina výletů 
byla tzv. polodenních, což bylo 
způsobeno zákazem používat vlak 
jako dopravní prostředek pro tu-
ristiku. Žamberský turistický odbor 
pracoval nepřetržitě prakticky až 
do sjednocení tělovýchovy v roce 
1948, kdy se dne 30. května včlenil 
do Sokola Žamberk jako turistický 
oddíl s 45 členy. Po roce 1990 byla 
činnost samostatného Klubu čes-
kých turistů v Žamberku obnovena. 
Žamberský odbor dodnes spravuje 
90 km značených turistických tras. 
Sté výročí vzniku si odbor připo-
míná akcemi po celý rok. Jednou 
z nejvýznamnějších akcí byla výsta-
va v Městském muzeu Žamberk, 
uspořádaná v době od 28. dubna 
do 5. června. Vernisáže se zúčastnili 
hosté z Vedení KČT (Zdeněk Cabal-
ka) a z KČT, oblasti Pardubický kraj 
(Ing. Zdeněk Šesták), kteří přednesli 
zdravice k 70 přítomným návštěvní-
kům a ocenili renesanci v aktivitách 
žamberského odboru. O historii 
žamberských turistů promluvil 
předseda odboru Ing. Jiří Broulík. 
Výstavu poté představil ředitel 
muzea Mgr. Petr Hažmuka. Výstava, 
jejímž autorem se stal kurátor 
muzea Mgr. Jindřich Žák (člen KČT, 
odboru Slatiňany), byla sestavena 
z 20 panelů připomínajících historii 
klubu, historii odboru, nejvýznam-
nější akce pořádané odborem 
a současnou aktivitu odboru.

Mgr. Jindřich Žák, kurátor výstavy

Turisté čelí kůrovcové kalamitě
Kůrovcová kalamita, která po-
stihla Vysočinu, kde v posledních 
letech doslova mizí obrovské plo-
chy smrkových lesů, nenechala 
jihlavské turisty v klidu. Ti nabídli 
svou pomoc při výsadbě stromků 
v katastru obce Ždírec u Jihlavy. 
Ve spolupráci tří jihlavských 
odborů KČT tak byly letos na 
jaře vysazeny 3 000 kusů sazenic, 
zejména buků, ale také jedlí, bo-
rovic a smrků. Přírodě a životnímu 
prostředí jsme pomohli také 
počátkem měsíce dubna v rámci 
tradiční akce Čistá Vysočina, do 
níž se jihlavští turisté zapojují 
řadu let sběrem odpadků podél 
silnic a cyklotras.

Ing. Míla Bradová, KČT, odbor 
Tesla Jihlava

Pochod Okolo Mořkova
Letošní 45. ročník pochodu 
Okolo Mořkova, zařazený mezi 

významné akce roku 2019 v Mo-
ravskoslezském kraji, se uskuteč-
nil v sobotu 4. května za velmi 
příjemného turistického počasí 
– chladno, oblačno, slunečno... 
zkrátka ještě aprílové počasí. Start 
i cíl byl v místním autokempu, 

kde měl pořádající odbor KČT 
při TJ Mořkov ve spolupráci 
s obcí výborné zázemí. Turisté se 
vydávali na trasy dlouhé 5, 10, 16, 
25 a 35 km, přičemž ta nejkratší 
byla určena rodičům a praro-
dičům s dětmi, na které čekalo 

Účastníci vernisáže výstavy před vitrínami (foto: Mgr. Jindřich Žák)

Instruktáž před sázením stromků (foto: Miroslav Svatoš, KČT, odbor Čeřínek 
Jihlava)

Pochodu Okolo Mořkova se zúčastnilo téměř tisíc turistů (foto: archiv pořadatelů)
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drobné nedostatky, např. slabá 
propagace KČT jako pořadatele 
pochodu a vedení úseků někte-
rých tras po frekventovaných 
silnicích. Oceněna byla velká 
účast střední generace, zejména 
rodin s dětmi. Během nedělního 
dopoledne seminář pokračoval 
přednáškou o přípravě a realiza-
ci akce, kterou přednesl skvěle 
připravený lektor Ing. Josef 
Kotyk z Pardubické oblasti. Na ni 
navázal svou přednáškou JUDr. 
Milan Hoke ze Středočeské 
oblasti. Jeho přednáška byla vě-
nována právním předpisům, ze-
jména  diskutovaným tématům 
jako je odpovědnost vedoucího 
nebo povolení pochodu podle 
lesního zákona. Prezentace  
Ing. Kotyka zpracovaná v Power- 
pointu a poznámky JUDr. Hoke-
ho budou k dispozici v datovém 
skladu. V neděli odpoledne pro-
gram pokračoval přednáškou 
Bc. Zbyňka Báči z ústředního 
sekretariátu KČT na téma dotací 
a získávání prostředků na akce. 
Dalším tématem byla propaga-
ce KČT na akcích, na Facebooku 
a především na novém webu, 
ke kterému se rozvinula obsáhlá 

diskuze. Všichni účastníci vydr-
želi až do závěru v 15 hodin.

Mojmír Nováček, 
člen Programové rady ÚV KČT

Zprávy ze sekce výkonnostní 
turistiky
Nové TTO:
• Odbor KČT Union Cheb vydal 

nový odznak TTO s názvem 
Niky a kartuše historického 
Chebu. V záznamníku je vyob-
razeno 29 nik, kartuší a reliéfů 
z historického centra Chebu. 
Ke splnění a získání odznaku 
je potřeba najít alespoň  
25 objektů a jako potvrzení 
uvést název ulice a číslo 
popisné domu, kde se objekt 
nachází. Cena záznamníku je 
70 Kč + poštovné. Kontakt 
(a další případné informace) 
u pana Wernera Friedricha:  
ul. Boženy Němcové 11, 350 02 
Cheb; tel.: +420 608 159 711; 
e-mail: wfried@seznam.cz.

• KČT, odbor Klub přátel a mi-
lovníků výletů vydal již pátý 
odznak TTO s názvem Pražské 
pivovary V. K získání odznaku je 
potřeba navštívit všech 19 uve-

dených pivovarů a projít třemi 
kontrolami. Cena záznamníku 
je 70 Kč + poštovné. Kontakt 
(a další případné informace) 
u pana Rudolfa Krauseho:  
ul. Pod Kavalírkou 4/300,  
150 00 Praha 5 – Košíře;  
tel.: +420 736 643 873;  
e-mail: rudolf.krause@seznam.cz. 

Oba uvedené odznaky TTO nelze 
započíst do plnění odznaku Čes-
komoravský turista.

Změny v plnění TTO:
• KČT, odbor Divadlo Plzeň ukon-

čil prodej TTO Svatojakubská 
cesta a Zlatonosná Otava.

• Středočeská oblast KČT ukon-
čila prodej záznamníků TTO  
Karel IV. – Otec vlasti. Výdej 
odznaků za splněné podmínky 
záznamníku a prodej pamět-
ního odznaku (bílé barvy) je 
prodloužen do konce roku 
2021 na kontaktní adrese:  
Jiří Laibl, ul. Blahoslavova 
1505, 269 01 Rakovník;  
tel.: +420 602 400 907; 
e-mail: kct.laibl@seznam.cz.

Za sekci VT KČT 
Jan Jeňýk Laibl            

mnoho úkolů a her. Trasy vedly 
mnohotvárnou krajinou podhůří 
Beskyd, převážně lesními cestami 
a pěšinkami; měly vlastní značení 
a z části vedly též po turistických 
značkách. Každý účastník obdržel 
při prezenci podrobnější popis 
tras s mapkou, a tak víme, že le-
tošního ročníku se zúčastnilo přes 
950 spokojených turistů. Velké 
poděkování patří obci Mořkov 
i členům pořádajícího odboru. 
A už nyní se těšíme na další roč-
ník putování okolo Mořkova!

Za KČT, oblast Moravskoslezskou 
Ing. Břetislav Boháč

Seminář Programové rady ÚV 
KČT ve Vamberku
Programová rada ÚV KČT svolala 
seminář pořadatelů významných 
akcí KČT na víkend 11. a 12. květ-
na 2019 do Vamberku, v jehož 
okolí se v sobotu 11. května konal 
pochod Přes tři hrady. Účastníci 
semináře se tak nejprve sezná-
mili s pořadatelským zajištěním 
tohoto známého pochodu, který 
na souběžné starty v Sopotnici, 
Potštejně a Žampachu přilákal 
téměř 8000 účastníků. Navzdory 
nevlídné předpovědi bylo počasí 
příjemně turistické a účastníci 
semináře si vychutnali některou 

z 12 pěších tras, 14 cyklotras či 
dvou tras pro koloběžky. Známí 
se setkávali nejen na trasách, 
ale především na několika ob-
čerstvovacích místech, jako byly 
např. zřícenina hradu Potštejn 
nebo tábořiště Vochtánka, kde 
turisty osvěžovalo nejen dobré 
jídlo a pití, ale také country kape-
la. V sobotním podvečeru se pak 
účastníci semináře sešli na chatě 
Vyhlídka v Merklovicích u Vam-
berku, kde si sdělili zkušenosti 
s absolvovaným pochodem. 
Pořadatelé získali pochvalu za 
úspěšně zvládnutou akci, nic-
méně zkušeným očím neunikly 

Účastníci pochodu Přes tři hrady před zříceninou hradu Potštejn (foto: Mojmír Nováček)


