
Zprávy KČT

Z jednání orgánů KČT
Letošní 16. jednání Vedení KČT 
se uskutečnilo ve středu 11. září 
v Praze. V úvodním bloku zasedání 
jeho členové schválili program 
jednání s doplněním několika 
bodů  a také zápis z předchozí 
schůze. V dalším bloku se účastní-
ci věnovali střednědobé strategii 
KČT, označované též jako „Vize do 
roku 2020“, probírali jednotlivé 
úkoly a hodnotili stav jejich plnění, 
eventuálně potřebnost. U většiny 
úkolů konstatovali, že plnění 
probíhá průběžně, a jen několik 
úkolů bylo vyhodnoceno jako 
překonaných. Při kontrole úkolů 
se hovořilo o strategii KČT vůči 
ministerstvu zahraničních věcí, 
o stavu prezentace KČT na webo-
vých stránkách chat (požadavky 
KČT jsou plněny přibližně z 50 %)
a o auditu společnosti Trasa (bez 
závažných výtek). Náhrada za 
chaty odcizené po roce 1948 se 
po jednání na ministerstvu financí 
posunula k debatě o celkové výši 
prostředků, které jsou potřebné 
ke generální opravě všech chat 
ve vlastnictví KČT a k vybudování 
vlastního sídla klubu v Praze. 
Koncem srpna bylo podepsáno 
memorandum s agenturou Czech-
Tourism o dlouhodobé spolupráci 
a projednáno zapojení KČT do 
projektu vzdělávání pracovníků 
v cestovním ruchu. Místopředseda 
KČT Zdeněk Cabalka informoval 
o účasti našich členů na 3. Mezi-
národním srazu turistů v Maďarsku 
i o stavu přípravy Kalendáře akcí 
2020. V bloku informací o chatách 
a nemovitostech přijalo Vedení 
zprávu o aktualitách na chatách, 
o výběru nového nájemce chaty 

Pod Studničnou v Krkonoších 
a poté schválilo podmínky pro 
výběr nájemce chaty Pláně pod 
Ještědem. V ekonomickém 
bloku konstatovalo vedení KČT, 
že rozpočet je plněn přiměřeně 
podle plánu a je šance, že rok 
2019 skončí mírným přebytkem. 
Vedení také odsouhlasilo návrh 
pro Ústřední výbor KČT na úpravu 
stravného ve směrnicích pro cesty 
v zájmu KČT (vč. značkařů turistic-
kých tras). Dále se Vedení věno-
valo zapojení KČT do akce Den 
s Lesy ČR a projektu Sázíme lesy 
pro budoucí generace. V závěreč-
ném bloku jednání pak vyslechlo 
aktuality z turistického značení, 
dopis prezidenta ERA Borise 
Mičiče k podzimním volbám členů 
prezidia, zprávy o zapojení do pro-
jektu Pěší liga a 1000 a 1 cesta pro 
krajinu, o mezinárodní spolupráci 
KČT se zahraničními partnery, 
o přípravě projektu Hřebenovka 
v Českém Švýcarsku a v Lužických 
horách a také o spolupráci s Vyso-
kou školou ekonomickou v Praze. 
Na závěr naplánovali členové 

Vedení delegaci na turistických 
akcích v Česku i v zahraničí a od 
předsedy ÚKK Ing. Jána Babniče 
přijali kontrolní nález k dotazům 
olomoucké oblasti KČT.

Mojmír Nováček, 
zástupce generálního

 sekretáře KČT

3. Mezinárodní letní sraz turistů 
v Maďarsku
Ve dnech 5. až 8. září proběhl  
3. ročník Mezinárodního letního 
srazu turistů ze států V4, a to 
nedaleko maďarských městeček 
Verőce – Kismaros v údolí řeky 
Dunaje. Sraz se uskutečnil zároveň 
s 2. ročníkem Festivalu přátel 
přírody, který připravila maďarská 
turistická organizace Magyar 
Természetjáró Szövetség. Centrum 
srazu představoval kemp Csatto-
gó-völgy, kde byli všichni účastníci 
ubytováni v „retro“ chatkách nebo 
ve stanech. V tomto kempu jsme se 
také stravovali a tam proběhl i celý 
program, včetně zahájení a předá-
ní štafety příštímu pořadateli – přá-
telům z Polska. KČT reprezentoval 

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo ve dnech 3. a 4. srpna 2019, schválilo navrže-
ná vyznamenání:

Čestné uznání KČT
• Milan Bezděk (KČT, odbor VHT TJ Spartak Přerov)
• Jiří Balcárek ml. (KČT, odbor VHT TJ Spartak Přerov)

Čestný odznak KČT
• Jiří Balcárek st. (KČT, odbor VHT TJ Spartak Přerov) 

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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předseda Vratislav Chvátal. Pořada-
telé na každý den připravili několik 
tras, a to včetně tras cyklistických 
(s možností zapůjčení kola) a splutí 
části řeky Dunaje (s možností 
zapůjčení lodi). Všichni jsme se 
přesvědčili, že pořadatelé vybrali 
zajímavou lokalitu, pro mnohé 
s překvapujícími kopečky a krásný-
mi výhledy do údolí Dunaje. Mimo 
to jsme měli možnost seznámit 
se se zdejší historií (například při 
návštěvě hradu Vyšegrad a ka-
tedrály v Ostřihomi). Potěšující je, 
že nejvíce účastníků srazu (celkem 
101 osob) bylo z KČT. Na tom má 
největší zásluhu Mojmír Nováček, 
zástupce generálního sekretáře 
KČT, který zorganizoval autobuso-
vý zájezd a k tomu zajistil i služby 
pro české účastníky. Z KST bylo 
přítomno 83 turistů, z Polska přijelo 
12 osob, účast maďarských turistů 
jsme se bohužel nedozvěděli. Přes 
zhoršené počasí o víkendu odjíž-
děli turisté domů spokojeni a již 
nyní se těší na 4. Mezinárodní letní 
sraz turistů v Polsku v roce 2021.

Zdeněk Cabalka, 
místopředseda KČT a předseda 

Programové rady KČT 

11. Setkání turistů na Čerchově
Příjemné, slunečné pozdně letní 
odpoledne, chodský folklór 
podbarvený dudami a klarine-
tem a pestré chodské kroje – to 
byly kulisy 11. Setkání turistů na 
Čerchově. Nabízené jídlo a pl-
zeňské a koutské pivo spokoje-
nost návštěvníků ještě umocnily. 
KČT Domažlice toho dne na 
Čerchově oslavil 20. výročí na-
vrácení části původního historic-
kého majetku. Bohužel se zde již 
nenachází ani Pasovského chýše, 
ani tzv. nová chata z roku 1927. 
Obě byly totiž zbořeny armádou 
na jaře roku 1989. Klubu se 
nevrátila ani chata na Tanaberku, 
která byla rovněž zbořena armá-
dou, či chata na Hrádku, jež byla 
zbořena tehdejším majitelem 
v roce 1988. Odbor však získal 
nazpět alespoň část pozemků 
na Čerchově a také turistickou 
rozhlednu – Kurzovu věž, jejíž na-
vrácení trvalo 10 let. KČT Domaž-
lice ji opravil, přistavěl chatku se 
zasklenou verandou a okolí dále 
vylepšuje. Opravy doposud vyšly 
na 4,5 milionu korun, z rozhledny 
se však již mohlo pokochat 
nádherným výhledem do Čech 

i Bavorska na 170 tisíc turistů. 
Podle slov starosty Domažlic by 
mělo město, získá-li grant, od-
stranit chátrající vojenské objekty 
v okolí rozhledny do tří let. Pak 
konečně vynikne zdejší „genius 
loci“! Setkání se zúčastnila 
více než stovka turistů a přátel 
turistiky. V úvodu slavnosti 
předseda domažlického odboru 
Petr Matějka přítomné stručně 
seznámil s historií objektů na 
Čerchově. Přítomni byli i starosta 
města Domažlice Zdeněk Novák, 
ředitel městských lesů Jan 
Benda, starosta České Kubice 
Radek Gerberg a místostarosta 
Klenčí pod Čerchovem Přemysl 
Lamač. KČT na slavnosti repre-
zentoval jeho čestný předseda 
Jan Havelka, místopředseda 
Ivan Press, předseda KČT, oblasti 
Plzeňského kraje Josef Sýkora 
a předseda Prvního plzeňského 
KČT Václav Zykmund. Přítomno 
však bylo ještě mnoho dalších 
turistů z Čech i Bavorska. 

Petr Matějka, 
předseda KČT Domažlice, 

a Ivan Press, 
místopředseda KČT

Někteří z českých účastníků 3. Mezinárodního letního srazu turistů (foto: Mojmír Nováček)
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95 let Bezručovy chaty 
na Ropičce
U krásně opravené Bezručovy 
chaty na Ropičce se v sobotu  
22. června sešlo několik set 
turistů, aby zde společně oslavili 
výročí 95 let od otevření této 
chaty, postavené odborem KČST 
Slezská Ostrava v roce 1924. Akce 
byla tradičně dobře připravena 
Mgr. Janem Sládkem, autorem 
seriálu oslav výročí beskydských 
chat. Ten také setkání zahájil, 
pohovořil o historii chaty a poté 
předal slovo jejímu dnešnímu 
majiteli Ing. Radanu Jüngerovi, 
který popsal průběh rekonstrukce 

budovy a posléze nás provedl 
jejím interiérem. Mimo to však 
promluvili i starostové okolních 
obcí Morávka, Řeka a Komorní 
Lhotka. Po nich organizátorům 
poděkoval a popřál další úspěšné 
oslavy chat čestný předseda KČT 
Ing. Jan Havelka. Účastníci mohli 
obdivovat nejen velmi dobrý 
technický stav chaty, ale také nově 
otevřený prostorný přístřešek 
proti vstupu do budovy, kde 
se nachází několik desítek míst 
připravených pro průchozí turisty, 
včetně výčepu, u kterého ten den 
byla kromě nápojů k mání také 
dobrá polévka a klobásy. Vyvr-
cholením oslavy se stalo odhalení 
pamětní desky s veršem Petra  
Bezruče věnovaným horám a cha-
tě na Ropičce. Před budovou hrála 
a veselou atmosféru vytvářela 
lidová beskydská cimbálová ka-
pela Koňůr, se kterou si účastníci 
rádi zazpívali. V závěru si všichni 
vzájemně popřáli, aby se ve zdra-
ví sešli na oslavě dalšího výročí, 
tentokrát u chaty na Slavíči.

Ing. Jan Havelka, 
čestný předseda KČT

Mámo, táto, pojď si hrát aneb 
Hraní bez hranic v pevnosti 
Boyard
Dne 31. srpna proběhl nultý ročník 
nového projektu sekce RT PR KČT 
s názvem Mámo, táto, pojď si hrát 
aneb Hraní bez hranic v pevnosti 
Boyard. Zápolení rodin proběhlo 
v areálu Zlatá podkova v Humpolci. 
Celou akci připravil KČT, odbor 
Šlápoty Hněvkovice u Humpolce 
a záštitu nad ní převzali náměstkyně 
hejtmana Kraje Vysočina Ing. Jana 
Fischerová, CSc., a starosta města 
Humpolce Karel Kratochvíl, který 
přítomné přišel pozdravit. Rodiny 
soutěžily v 15 disciplínách (napří-
klad ve skládání puzzlí, hraní pexe-
sa, stavbě přístřešku s prolézáním, 
překonání trasy na lyžích, na chů-
dách, hledání korálků pro nejmenší, 
překonání dostihových překážek, 
absolvování tratě poslepu pomocí 
navádění, projetí slalomové dráhy 
s plně naloženým trakařem a proho-
zení míče pneumatikou, získání klíče 
z „boyardovských“ sklenic s různými 
náplněmi či ujetí tratě na dvojkole). 

Na závěr ti nejmladší odemkli a ote-
vřeli truhlu s pokladem, o který se 
postaraly Kraj Vysočina, OZP, KČT, 
Město Humpolec a Rodinný pivovar 
Bernard. Celou akci sledoval redak-
tor Frekvence 1 Roman Hrůza, který 
zde zároveň prezentoval a rozdá-
val výrobky firmy Madeta. Dětem 
i rodičům se zápolení líbilo a příští 
rok (dne 12. září) se opět setkáme 
na Hraní bez hranic v humpolecké 
pevnosti Boyard. Kdo máte zájem, 
přidejte se! Na této akci byly 
zároveň oceněny rodiny, které se 
v rámci projektu Turistická rodina 
zúčastnily nejvíce akcí KČT za 
rok 2018. Těmi se staly rodina Peš-
kova z Prahy a rodina Šebestova 
z Humpolce.

Ladislav Březina, KČT, 
oblast Vysočina

Fagaraš a Piotra Craiului
V rámci náročného přechodu 
rumunského pohoří Fagaraš 
a Piotra Craiului, který se uskuteč-
nil ve dnech 18. až 25. srpna, jsme 

během tří dvoudenních treků přešli 
ostrý vápencový hřeben (občas 
jištěný řetízky) Piotra Craiului s nej-
vyšším kopcem La Om (2208 m), 
s noclehem na cabaně Curmatura, 
vystoupili jsme na nejvyšší vrchol 
Fagaraše a Rumunska Moldavea-
nu (2544 m), s přespáním na cha-
tě Podragu, dále jsme pokračovali 
na druhý nejvyšší vrchol Fagaraše 
Negoiu (2535 m), se  závěrečným 
noclehem na cabaně Negoiu, kde 
byl úspěšný „výlet“ za podpory 
mladých provozovatelů zakončen 
diskotékou s playlistem českých 
hitů. Východní část Fagaraše 
připomínala charakterem terénu 
(se skalami, občas jistícími lany 
a řetízky) Západní Tatry, zatímco 
západní část kolem vrcholu 
Negoiu spíše Tatry Vysoké. Žádný 
metr treku zde nebyl „zadarmo“, 
počasí nám ale přálo celý týden, 
takže vše proběhlo podle plánu. 
Dohromady nás šlapalo 33.

Tomáš Beránek, 
KČT VHT TJ Spartak Přerov 

Ze slavnostního setkání u Kurzovy věže na Čerchově (foto: archiv organizátorů)

Pamětní deska s veršem Petra Bezruče (foto: Mgr. Jan Sládek)

V humpoleckém areálu Zlatá podkova bylo jedním z úkolů projet slalomovou dráhu s plně naloženým trakařem 
(foto: Ladislav Březina)
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proto jsme se zabývali topografií 
a hráli klidové hry, odpolední vy-
cházka díky teplému počasí vedla 
k Zemské bráně a korunována 
byla koupáním v Divoké Orlici. 
Čtvrtek byl nejteplejším dnem, 
a tak jsme vyrazili na celodenní 
výlet na přehradu Pastviny. Cesta 
vedla do Klášterce nad Orlicí 
a odtud autobusem k přehradě. 
Koupání bylo báječné, zpestřené 
projížďkou na šlapadlech. V pátek 
dopoledne jsme hráli hry, malova-
li, opakovali morseovku, šifrování, 
poznávání stromů a podobně. 
Odpolední vycházka nás zavedla 
do Bartošovic a večer jsme pak 
vyhodnotili celé soustředění. 
V sobotu po snídani jsme došli 
do Českých Petrovic, odkud jsme 
se autobusem a vlakem vydali 
k domovu. Sešla se zde výborná 
parta dětí a vedoucích, proto celé 
soustředění proběhlo v nejlepší 
možné atmosféře. K tomu navíc 
přispěli i manželé Bartošovi, kteří 
se o nás velmi dobře starali. Všem, 
kteří mají rádi klid a pohodu, bych 
chatu Na Čiháku vřele doporučil.

Miroslav Vořechovský, předseda 
KČT, odboru Úpice (kráceno 

redakční radou Zpráv KČT)

Pivovar Radegast opět
podpořil turistiku
Poslední srpnový den proběhla 
(tentokrát mimořádně) ve Frýd-
ku-Místku každoroční slavnost 
Radegast den, v rámci které byly 
vyhlášeny výsledky grantového 
řízení „Radegast lidem“. Je velmi 
milé, že byl opět podpořen náš 
spolek, Klub českých turistů. 
I díky hlasování široké veřejnosti 
jsme obdrželi finanční příspěvek 
ve výši 350 000 Kč, který bude 
využit nejen pro potřeby organi-
zace, ale většinově v první etapě 
na zkulturnění vrcholu Lysé hory 
v Moravskoslezských Beskydech. 
Stará a zdevastovaná zábradlí, 
lavičky a panoramatické mapy 
budou nahrazeny v nejbližších 
týdnech novými. Úspěch zazna-
menal i Spolek Skalka Mosty 
u Jablunkova, jenž byl podpořen 
částkou 300 000 Kč na řešení 
odpadového hospodářství na 
turistické chatě Skalka. I zde 
je KČT významným spoluvlast-
níkem chaty. Za pravidelnou 
podporu naší činnosti moc 
děkujeme!

Ing. Rostislav Kašovský, 
člen Vedení KČT 

Soustředění TOM při KČT 
Úpice v chatě Na Čiháku 
Při plánování letního soustředění 
TOM odboru KČT Úpice jsme se 
rozhodli pro Orlické Záhoří. Zde 
se v klidném místě nedaleko Zem-
ské brány nachází chata KČT Na 
Čiháku. Cesta na místo byla sice 
komplikovaná, vyřešili jsme ji však 
cyklobusem z Hradce Králové na 
Šerlich, kde jsme navštívili Masa-
rykovu chatu královéhradeckého 
odboru KČT, a dalším cyklobusem 
jsme pak pokračovali až na Čihák. 
Účastníci (30 dětí, 2 instruktoři  
a 4 vedoucí) obdrželi zápisník se 
základními turistickými informace-
mi a možností zapisovat si každý 
den své zážitky. Soustředění jsme 
zahájili opakováním, jak se oriento-
vat v přírodě, krátkým orientačním 
závodem a pohybovými hrami.  
Po obědě pak následoval první 
výlet do okolí, vedoucí po nezna-
čených trasách k Divoké Orlici. 
Zde nás čekalo krátké osvěžení 
v řece a přes Zemskou bránu jsme 
se vrátili zpět na chatu. Úterní 
dopoledne jsme věnovali pohybo-
vým hrám a poté následoval od-
polední výlet do Mladkova, odkud 
jsme vyrazili přes Polsko na Čihák. 
Středu jsme pojali odpočinkově, 

Z přechodu rumunských hor – výstup od jezera Caltun na Negoiu 
(foto: Tomáš Beránek)

Z přechodu rumunských hor – stoupání na Asculit (2150 m) (foto: Tomáš Beránek)

Účastníci letošního letního soustředění TOM úpického odboru KČT (foto: archiv KČT, odboru Úpice)
Vyhlášení finančních příspěvků nadace Radegast lidem: Nejvyšší částku (350 tisíc korun) získává KČT, druhou nejvyšší 
(300 tisíc korun) Spolek Skalka Mosty u Jablunkova (foto: Alena Kašovská)

Oznámení
V srpnu muselo ukončit provoz 
Infocentrum KČT na Fügnerově 
náměstí na Praze 2. Od září tak 
sídlí KČT, oblast Praha v nových 
prostorách na adrese: Výstaviště 
67, 170 00 Praha 7, v administra-
tivní budově Výstaviště Praha za 
Sportovní halou (Tipsport arena). 
Kanceláře KČT, oblasti Praha se 
nacházejí na společné chodbě 
budovy – předposlední dveře 
vlevo. Provozní doba je pondělí 
a středa od 13 do 18 hodin. Pěší 
vzdálenost nového sídla KČT, 
oblasti Praha je 350 m od zastáv-
ky MHD „Výstaviště Holešovice“, 
kterou obsluhují tramvaje č. 6, 12 
a 17. Zaparkovat lze na parkovišti 
Výstaviště Praha u plaveckého 
bazénu (prvních 40 minut je zde 
zdarma). Od stanice metra a že-
lezničního nádraží Praha-Ho-
lešovice či od Strossmayerova 
náměstí se sem dostanete do 
10 minut, do 15 minut pak od 
stanice metra Vltavská, želez-
niční stanice Bubny-Vltavská či 
náměstí Republiky.
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