
Zprávy KČT

Z jednání orgánů KČT
V květnu a červnu se konala dvě 
jednání Vedení KČT a dvě zasedá-
ní Ústředního výboru KČT.
Dne 22. května se konalo 12. jed-
nání Vedení KČT, které potvrdilo 
pokračování prací na registraci 
sbírkových předmětů Muzea turis-
tiky v Bechyni, dále schválilo pově-
ření Ivety Klemešové zpracováním 
návrhu úpravy směrnice KČT 
o GDPR a také vytvoření fotobanky 
KČT v prostředí Google. Ing. Jan 
Havelka předložil přehled jubileí 
historických chat v letech 2020 
a 2021. JUDr. Petr Hrubec sdělil 
výsledek jednání s předsedkyní 
sekce rodinné turistiky (RT) Mgr. 
Marií Vincencovou na dotování 
akcí RT v dalších letech – každá ob-
last vybere každoročně čtyři akce 
RT, které dotaci získají. Vedení KČT 
vybralo nabídku pojišťovny Maxi-
ma na pojištění chat, nemovitých 
i movitých věcí KČT; tuto nabídku 
zprostředkovala nová makléřská 
společnost Renomia. Místo-
předseda KČT Zdeněk Cabalka 
přednesl závěry a hodnocení 
programového semináře, který 
se konal v návaznosti na pochod 
Přes tři hrady v Žamberku na chatě 
Vyhlídka. Předseda Technické 
rady KČT Ing. Rostislav Kašovský 
přednesl zprávu o aktuálním stavu 
chat a nemovitostí KČT a předseda 
Rady značení KČT Ing. Pavel Příle-
pek zprávu o aktualitách v turistic-
kém značení. Vedení KČT se dále 
zabývalo přípravou jednání ÚV 
KČT a pro toto jednání schválilo 
řadu materiálů. V závěru zasedání 
pak vyslechlo zprávu o cestě na 
konferenci a pochod IML v Belgii 
a dále delegovalo své členy na 

významné a jiné důležité akce.
13. jednání Vedení KČT se 
uskutečnilo dne 21. června před 
jednáním ÚV KČT. V úvodu bylo 
rozhodnuto o svolání mimořád-
ného jednání Vedení KČT koncem 
července k projednání Kontrolního 
nálezu č. 4 Ústřední kontrolní 
komise KČT. Po schválení zápisu 
z minulého jednání projednalo 
Vedení návrh hlavních úkolů KČT 
na roky 2019 a 2020. Na zasedání 
byl dále představen nový ředitel 
společnosti Trasa Mgr. Radek Hla-
váček a nový jednatel Ing. Jaroslav 
Hokeš. Vedení KČT zhodnotilo 
setkání v Senátu PČR k výročí  
130 let turistického značení KČT 
a časopisu Turista. Zástupci KČT 
jednali s lesní správou Arcibis-
kupství pražského o průběhu 

turistického značení na jejich 
pozemcích a dále také s novým 
ředitelem agentury CzechTourism. 
Vedení KČT schválilo rozdělení 
dotace oddílům TOM na materiál, 
tuzemské i zahraniční akce. Na 
závěr zasedání vyslechlo Vedení 
informace o jednání s firmami 
Student Agency, BeWooden a Ad-
venture Food o možných formách 
spolupráce.
Na jednání Vedení KČT ve Svatém 
Janu pod Skalou na Berounsku 
navázalo 4. jednání ÚV KČT. Po 
schválení ověřovatelů zápisu a pro-
gramu jednání ÚV KČT schválili 
přítomní zápisy ze svého 2. řádného 
(11/2018) a 3. mimořádného zase-
dání (03/2019). Při kontrole úkolů 
stanovil ÚV KČT termín celostátní 
konference na 28. března 2020 

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo ve dnech 24. dubna a 22. května 2019, 
schválilo navržená vyznamenání:

Veřejné uznání III. stupně – diplom
• Věra Husáková (KČT, odbor Mělník)
• Ing. Ivan Večl (KČT, odbor Mělník)

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Jaroslava Šaldová (KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou)
• Eva Antlová (KČT, odbor Konice)
• Drahomír Šeuer (KČT, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc)

Čestné uznání KČT
• Ing. Jaroslav Hejral (KČT, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou)
• Josef Jüngling (KČT, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc)

Čestný odznak KČT
• Iveta Klemešová (KČT, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc)• • • • • • • • 

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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a termín porady sekretářů oblastí na 
sobotu 2. listopadu 2019, přičemž 
ve stejném termínu proběhne také 
seminář o prezentaci KČT v oblas-
tech. V dalším roce se bude porada 
sekretářů oblastí konat dne 7. listo-
padu 2020. ÚV KČT vzal na vědomí 
zápis z konference v roce 2019 
a odpovědi na dotazy Ing. Ivana 
Dostála z oblasti Olomoucký kraj. 
Dále byly schváleny navržené změ-
ny ve složení rad ÚV KČT. Podrobně 
bylo rozebráno hodnocení oslav 
130 let KČT a 100 let republiky, kte-
ré probíhaly v letech 2017 a 2018; 
ÚV KČT poděkoval pořadatelům 
těchto oslav za dobrou propagaci 
KČT. V dalším bloku jednání před-
nesl předseda Technické rady KČT 
Ing. Rostislav Kašovský zprávu o vý-
voji stavu chat a nemovitostí a dále 
byly projednány závěry ze semináře 
o chatách KČT, který se konal na 
chatě Bunč v Chřibech, a to včetně 
plnění úkolů, které z tohoto semi-
náře vyvstaly, zejména v oblasti 
propagace chat a prezentace KČT 
jako jejich majitele.
V sobotu 22. června dopoledne se 
členové ÚV KČT účastnili oslavy 

130 let turistického značení KČT 
a odpoledne pak pokračovali 
v jednání. Postupně schválili 
významné akce KČT na rok 2020, 
pokyny pro přípravu oblastních 
kalendářů akcí pro příští rok, 
delegace KČT na významné 
a zahraniční akce a také navržené 
hlavní úkoly na roky 2019 a 2020. 
Jedním z úkolů je vypracování 
návrhu na změny členských pří-
spěvků a členských výhod od roku 
2021. Pro realizaci oslav jubileí 
historických chat budou vyzvány 
oblasti a odbory. V ekonomickém 
bloku jednání byly schváleny 
změny rozpočtu, vyvolané zejména 
snížením předpokládaných příjmů 
od MŠMT a Lesů ČR. Plánovaná 
ztráta 1,1 mil. Kč bude pokryta 
z přebytkového rozpočtu roku 
2018. ÚV KČT dále schválil roz-
dělení dotací pro oblasti, juniory 
a seniory na rok 2019 a dále také 
pokyny pro čerpání dotací. Poté 
schválil výroční zprávu za rok 2018. 
Schválena byla také technická 
úprava směrnice o kvalifikaci me-
todických pracovníků a značkařů. 
V závěrečné části jednání vzal ÚV 

KČT na vědomí stav registrací od-
borů a oblastí (stále se zlepšující), 
stav počtu TOP členů a společných 
členů KČT a Alpenvereinu (stou-
pající velmi pomalu) a rozúčtování 
nákladů na turistické značení pro 
jednotlivé oblasti.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce 
generálního sekretáře KČT

Setkání na chatě 
Franz-Senn Hütte
Dne 28. června se na vysokohor-
ské chatě Franz-Senn Hütte ve 
Stubaiských Alpách v Rakousku 
uskutečnilo setkání předsedy 
KČT Vratislava Chvátala, místo-
předsedů KČT Zdeňka Cabalky 
a Ivana Presse, Ladislava Jirásko, 
zhotovitele časopisu Turista, Petra 
Hrubce, generálního sekretáře 
KČT, Pavla Přílepka, manažera 
turistického značení KČT, Václava 
Průchy, předsedy sekce VHT KČT, 
a Otakara Boury, předsedy  
lyžařské sekce KČT, s předsedou  
Alpenvereinu, sekce Innsbruck 
Klausem Oberhuberem a nájemcem 
chaty Thomasem Frankhauserem.  

Z diskuze zástupců KČT s vedením Alpenvereinu, sekce Innsbruck (foto: JUDr. Petr Hrubec)
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Témata, o kterých bylo jednáno: 
pozvání na oslavu 150 let Alpen-
vereinu, která se uskuteční v říjnu 
letošního roku v Innsbrucku; způ-
sob pronajímání chat a podpora 
ze strany Alpenvereinu (jen pro ty 
chaty, na které nelze dojet automo-
bilem); storno podmínky v případě 
špatného počasí; soběstačnost 
horské chaty Franz-Senn Hütte, 
co se týče elektrické energie, díky 
malé vodní elektrárně, fotovoltaice, 
bioodpadu a také akumulačním 
článkům. Sezóna na chatě je 
od poloviny února do poloviny 
října (ostatní měsíce je zavřeno). 
Rodina nájemce má chatu v pro-
nájmu již 55 let, přičemž současný 
nájemce ji převzal po svém otci, 
zakladateli alpinismu v Rakousku. 
Chata v loňském roce poskytla cel-
kem 15 000 noclehů. Alpenverein 
má 570 000 členů, kteří mají na 
chatě 50% slevu na ubytování. 
Sekce Innsbruck má 56 000 členů, 
z toho 53 % je z ČR.

JUDr. Petr Hrubec, 
generální sekretář KČT

Turisté oslavili 130 let turistické-
ho značení KČT ve Svatém Janu 
pod Skalou
V sobotu 22. června ve Svatém 
Janu pod Skalou na Berounsku 
oslavili příznivci české turistiky 
výročí 130 let od vyznačení první 
turistické trasy KČT. Do cíle dora-
zilo přes 500 absolventů pochodů 
vedených z Berouna a Karlštejna. 
V přírodním amfiteátru čekal na 
děti bohatý doprovodný program 
(„Namaluj si svoji značku!“, znač-
kařský kvíz či skákací hrad). Na kaž-
dého se dostala i zdravá svačinka 
od Madety v podání reportéra 
Frekvence 1. Hlavními partnery 
akce byly zdravotní pojišťovna 
OZP a Lesy České republiky. Ofi- 
ciální program zahájil v 11:30 hod. 

svou zdravicí starosta obce Svatý 
Jan pod Skalou Jiří Bouček, který 
zároveň předal předsedovi KČT 
Vratislavu Chvátalovi čestný 
odznak občana obce. V. Chvátal 
následně krátce pohovořil o historii 
a současnosti turistického značení 
a poděkoval všem značkařům i or-
ganizačnímu týmu oslav. Předseda 
KČT převzal pro klub také několik 
propagačních artiklů. Jan Brož 
z Aerodata.cz předal promo video 
„130 let značení KČT“ a představen 
byl i nový suvenýr KČT – designová 
sklenice s motivy turistického zna-
čení ze sklárny Jílek. Tato sklenice 
bude k dispozici na e-shopu KČT 
či v rámci PR aktivit (jako jsou např. 
soutěže v médiích a na sociálních 
sítích). V rámci programu vystoupil 
také Jiří Pstružina, který představil 
projekt e-turistika. Tento projekt 
si klade za cíl nabídnout zajímavý 
program pro mládež s využitím 
aplikace Geofun. Jedná se o geo-
hry v přímé souvislosti s danou 
lokalitou a turistickou trasou. Díky 
tomu může pořadatel akce KČT 
nabídnout zajímavou alternativu 
programu na kratších či rodinných 
trasách. Zbrusu nová hra s názvem 
„Cestou Vojty Náprstka“ byla 
předána do rukou Pavla Přílepka, 
předsedy Rady značení KČT. Dále 
následoval hudební program v podá-
ní skupiny Corebells. Ve 12:30 hod. 
byla z oken Svatojánské koleje za 
potlesku přihlížejících rozvinuta 
největší turistická značka na světě 
o rozměrech 5 x 5 metrů. V odpo-
ledních hodinách pokračovala tra-
diční Svatojánská pouť s možností 
návštěvy řady zdejších památek. 
Den si užili všichni, kteří neváhali 
být přítomni na jedinečné akci k vý-
znamnému jubileu symbolu české 
turistiky – turistické značky KČT. 

Roman Hrůza, PR manager KČT

Priateľstvo bez hraníc

Niečo po siedmej hodine ráno 
sme odštartovali zo zamračeného 
Trenčína. Cestou sme pozorovali 
krásny úkaz zmeny počasia a na 
trasy sme už kráčali v slnečnom 
počasí. Ja som kráčal so skupinou 
turistov z Dukly a klubu Podhoran 
Podlužany. Vybrali sme si kratšiu 
trasu s krásnym výstupom cez 
Pulčínske skaly do Pulčína a cieľom 
v Hornej Lidči. Dobre zaistená 
cesta skalným chodníkom nám pri-
pravila množstvo zážitkov z úžasnej 
jarnej prírody, s krásnymi výhľadmi 
do okolia. Za stále krásneho po-
časia sme si pozreli Pučínske skaly 
a  čoskoro sme sa ocitli v krásnom 
prostredí Western salóna U Vilíka. 
Domáci organizátori pripravili 

pre účastníkov skvelé privítanie 
s cimbalovou muzikou Polajka 
z Valašského Meziříčí a skvele 
zorganizovanou prezenciou a ob-
čerstvením. Privítanie prítomných 
vykonal predseda KČT, oblasti 
Valašsko-Chřiby Jiří Homolka, 
ktorý odovzdal slovo zakladateľom 
akcie Jirkovi Tomášovi a Janovi 
Mrlinovi. Účastníkom sa prihovoril 
tiež predseda RR KST Trenčín Igor 
Salviany, starosta obce Francova 
Lhota pán Miroslav Brlica a slovo 
dostal tiež dlhoročný organizátor 
akcie Láďa Hojgr. Nakoniec prišla 
k slovu muzika, ktorá potešila 
českú i slovenskú stranu ich pes-
ničkami. Tiež nás milo prekvapil 
hejtman Zlínskeho kraja pán Jiří 
Čunek. A potom sa už rozbehla tá 
pravá zábava. Okolo trinástej ho-
diny sa turisti začali rozchádzať na 
zvyšok trasy smerom k autobusom, 
ktoré parkovali od Lidečka, cez 
Hornú Lideč až po Francovu Lhotu. 
Naši sa tiež rozhodli odísť, aby 
stihli v Hornej Lidči pozrieť krásny 
pohyblivý betlehém. Po celý deň 
sme neschytali ani kvapku dažďa. 
Veľké poďakovanie však patrí hlav-
ne organizátorom z KČT, oblasti 
Valašsko-Chřiby a RR KST Trenčín. 

Účastníci pochodu a oslavy v amfiteátru ve Svatém Janu pod Skalou 
(foto: Roman Hrůza)

Nabídka „Namaluj si svoji značku!“ zaujala nejen dospělé, ale především děti 
(foto: Mojmír Nováček)

Zleva Igor Salviany, předseda oblasti KST Trenčianského kraje, Jiří Homolka, předseda 
oblasti KČT Valašsko-Chřiby, a Jano Mrlina, zakladatel setkání (foto: archiv organizátorů)
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Výročí Vojty Náprstka
Dne 2. září uplyne 125 let od
chvíle, kdy po třech dnech 
vážné nemoci zemřel Vojta 
Náprstek, jeden ze zakladatelů 
a první předseda KČT. Vojta 
Náprstek byl zvolen předsedou 
Klubu hned na ustavující schůzi 
dne 11. června 1888, a ačkoli 
tento post zastával jen půl roku, 
i díky němu (jako známé osob-
nosti) nově vzniklý spolek vlas-
teneckých turistů vešel zakrátko 
do povědomí české veřejnosti 
a získal si tak řadu sympatizantů. 
Vzpomeňme na něj a věnujme 
mu tichou vzpomínku. 

Ing. Ivan Press, 
předseda Organizační rady KČT

Zemřel Josef Kolisko
Ve věku 81 let zemřel dne 15. dubna 
letošního roku Ing. Josef Kolisko, 
první předseda Spolku KČT  
Náchod po roce 1989. Velkým  
úsilím a obětavostí se spolu 
s ústředím KČT zasloužil o navrá-
cení Jiráskovy chaty na Dobrošově 
a její rekonstrukci (až do znovu- 
otevření v roce 2002). Do české 
turistiky se nesmazatelně vepsal 

také seriálem Pohraniční hory, 
díky kterému se turisté postupně 
seznamovali na kolech i pěšky 
se zajímavostmi a krásou našeho 
pohraničí. Od roku 2001 stál při 
zrodu česko-polského setkávání 
cykloturistů; například populární 
akce Cyklo Glacensis patří k ak-
tivitám, které jsou v Náchodě se 
jménem J. Koliska nerozlučně 
spjaty. Významně přispěl také 
k obnově sítě silničních cyklotras 
v okrese Náchod. Od jejího vzniku 
v prvních letech 21. století vedl 
skupinu značkařů, která dodnes 
připravuje obnovu poškozeného 
cykloznačení. Do roku 2016 byl 
znám i jako organizátor běhu do 
vrchu z Pekla či Náchoda na Dob-
rošov. Značnou pozornost věno-
val rovněž propagaci a populariza-
ci náchodské turistiky v médiích, 
na výstavách a veletrzích.

Ing. Jaroslav Rohulán, 
místopředseda 

Spolku KČT Náchod (kráceno 
redakční radou Zpráv KČT)

Odešel Josef Drozdek
V pondělí 3. června odešel v 78 le- 
tech na svou poslední turistickou 

cestu výborný kamarád, přítel, 
turista tělem i duší, pan Josef 
Drozdek. Měl spoustu nápadů, 
které v odvětví pěší turistiky 
dovedl obhájit a uvést v život, 
zejména jeho Severomoravské, 
později Moravskoslezské vrcholy 
se staly svým pojetím, organizací 
a spoluprací s mnoha odbory 
vzorem pro pravidelné pěší pu-
tování a výstupy stovek účastníků 
na vrcholy hor na severní Moravě 
a ve Slezsku. Jeho odbor KČT 
Sokol Horní Lhota uspořádal 
více než 40 ročníků Pochodu 
osvobození v hezké přírodě 
okolo obce. Josef Drozdek měl 
přátele v celé republice a pomá-
hal při organizaci významných 
turistických srazů a setkání. Po 
roce 1990 se aktivně podílel na 
znovuobnovení Klubu českých 
turistů v Moravskoslezském kraji. 
Za svou obětavou činnost byl 
oceněn řadou diplomů a uznání 
a obdržel rovněž i jedno z nej-
vyšších ocenění KČT – čestný 
odznak Vojty Náprstka.

Ing. Břetislav Boháč, 
místopředseda výboru KČT, 

oblasti Moravskoslezské

Na záver malá štatistika: 121 účast-
níkov zo Slovenska a 358 z Českej 
republiky, celkom 479 účastníkov 
a 9 členov z KČT, oblasti Valašsko-
-Chřiby sa venovalo organizácii.

Jano Mrlina 
(kráceno redakční radou Zpráv KČT)

90. výročí odboru KČT 
Žďár nad Sázavou 
Podle archivních záznamů byl 
odbor Klubu československých 
turistů ve městě Žďár založen na 
přelomu 20. a 30. let 20. století, 
stanovy klubu byly schváleny dne 
18. července 1929, první výroční 
schůze se konala v únoru 1930 
a prvním předsedou byl zvolen  
F. Pecold. Členové tehdejšího od-
boru se věnovali zejména značení 
turistických cest v okolí Žďáru, 
tvorbě informačních tabulí a stav-
bě zařízení pro turisty. Další rozvoj 
turistiky však přerušila okupace 

a 2. světová válka. Po roce 1945 
došlo k velkému hospodářskému 
rozvoji Žďárska, k růstu počtu oby-
vatel a ze Žďáru se stalo okresní 
město. Také tělovýchova a turistika 
nezůstávaly pozadu a s mládeží 
tu bylo na 400 registrovaných 
turistů (pod TJ ŽĎAS). Nadšeně se 
zde plnily podmínky pro získání 
odznaků a dosažení výkonnostních 
tříd; zaveden byl oblastní turis-
tický odznak Žďársko. V průběhu 
dalších let prošla organizovaná 
turistika stagnací i růstem a určitý-
mi změnami. Kromě organizování 
dálkových pochodů byla značná 
pozornost věnována etapovým 
pochodům a kulturně-poznávací 
činnosti. Na bohaté činnosti 
mělo zásluhu mnoho funkcionářů 
i členů odboru, kteří aktivní práci 
v klubu a svému koníčku (turistice) 
věnovali celý život, jsou to např. 
Miluška Doležalová, Zdenka Bá-
novská, Karel Terš, Vojtěch Zdražil, 

Vlasta Forstová, Ferdinand Milfajt, 
Zdeňka Milfajtová, Věra Štrupová, 
Jan Sáblík, Jaroslav Laštovička, Eva 
Holá a další mladší členové nebo 
i ti, kteří se tohoto dne nedožili, 
např. pánové Vladimír Myška a Mi-
loslav Kadlec. Dlouholetým před-
sedou klubu byl Oldřich Růžička, 
nositel titulu Mistr turistiky, kterého 
v roce 2015 ve funkci vystřídal 
Josef Miluška. KČT, odbor Žďár 
nad Sázavou má v současné době 
přes 90 členů, je celoročně velice 
aktivní a zve ke své činnosti i širo-
kou veřejnost. Tímto medailonem 
bychom chtěli poděkovat nejen 
našim předchůdcům, ale i součas-
ným spolupracovníkům za jejich 
práci a dále jim popřát do násle-
dujících let pevné zdraví a mnoho 
dalších kilometrů v přírodě.

Josef Miluška, předseda KČT, 
odbor Žďár nad Sázavou (upravila 

redakční rada Zpráv KČT)

Členové odboru KČT Žďár nad Sázavou na vrcholu Lysé hory v Beskydech (foto: archiv odboru KČT Žďár nad Sázavou)


