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Klub českých turistů informuje...
Z jednání orgánů KČT

Koncem ledna jednalo vedení
KČT poprvé v roce 2017. Po
schválení programu a zápisu
z předchozího jednání byly důkladně kontrolovány dříve uložené
úkoly včetně zhodnocení hlavních
úkolů roku 2016. Bylo konstatováno, že většina úkolů byla splněna,
některé se řeší průběžně. V dalším
programu informoval předseda
Mgr. Vratislav Chvátal o aktuálních
jednáních s advokátní kanceláří
Svejkovský, Kabelková a spol.,
o průběhu sněmu Asociace TOM,
o jednání s agenturou CzechTourism a o výrobě fleecových vest
pro členy za rok 2016.
Všichni členové Vedení KČT
se účastnili veletrhu Regiontour
v Brně, který se uskutečnil ve
dnech 19.—22. 1. 2017. Všichni
sdělili své dojmy z této akce
a z nově představeného časopisu
Turista. Ing. Rostislav Kašovský
informoval o aktuálních pracích
na chatách KČT.
Hlavním bodem jednání byla příprava celostátní konference, která
se bude konat v sobotu 1. dubna
2017 v Praze v aule Vysoké školy
ekonomické nedaleko Hlavního
nádraží. Byly projednány teze
pro delegáty ústředí na oblastní
konference, schválen program
celostátní konference a návrh
Rady Síně slávy na uvedení pěti
osobností a dvou odborů do Síně
slávy české turistiky.
V závěru jednání vedení schválilo
předložené návrhy na vyznamenání, vzalo na vědomí zprávu
o kongresu IVV 2016 v Brazílii
a projednalo dotazník Českého
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Ocenění a vyznamenání

Ústřední výbor KČT na svém jednání v listopadu 2016 schválil
navržená vyznamenání:
Mistr turistiky
• Jindřiška Brandosová (KČT, odbor TJ Turista VOKD Ostrava – Poruba)
Čestné uznání KČT
• Ing. Miloš Vodička (KČT, odbor Lovosice)
• Jiří Kočí (KČT, odbor Havlíčkův Brod)
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Oldřich Horák (KČT, odbor Ostroměř)
• Eva Jeřábková (KČT, odbor Ostroměř)
• Zdenka Žáková (KČT, odbor Havlíčkův Brod)
• Bohuslav Sztefek (KČT, odbor Třinec)
Všem oceněným děkujeme za dobrou práci pro KČT
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Mojmír Nováček, generální sekretář KČT
olympijského výboru o používání
názvu Česká republika nebo
Česko ve sportu a dopis Svazu
obcí Šumavy s žádostí o podporu
vstřícné Šumavy pro turisty i domácí obyvatele.
Mojmír Nováček,
generální sekretář KČT

100 let republiky, 130 let
v pohybu

V roce 2018 na nás, obyvatele
České republiky, čeká krásné, velké
výročí, které se již nikdy nebude
opakovat. Je jím stoleté výročí vzni-

ku České republiky. KČT připravuje
v rámci tohoto výročí a v rámci
oslav 130 let od vzniku Klubu českých turistů největší projekt, který
kdy organizoval — 100 pochodů
a výletů, 100 kulturních zážitků.
Od března 2017 do října 2018
připravíme v každém kraji 7 turistických akcí, kde si připomeneme
100 let historie republiky. Na některých akcích si formou kulturních
zážitků připomeneme doby mládí
našich babiček a dědečků. Touto
akcí chceme důstojně podpořit nejen oslavy 100 let vzniku republiky,
ale také současné životní priority
– zdravý životní styl a chůzi, která
je základním a nenahraditelným
druhem pohybu.
Celý projekt bude zahájen
v sobotu 25. března 2017 v Praze
pochodem „Za jarním sluníčkem“.
Cíl bude v Národním technic-

kém muzeu v Praze na Letné.
Závěrečné oslavy se uskuteční od
26. do 28. října 2018 na Náměstí
Republiky v Praze — tedy tam,
kde republika v Obecním domě
vznikla. O podrobnostech tohoto
velmi rozsáhlého projektu vás
budeme průběžně informovat na
www.100letvznikurepubliky.cz,
www.kct.cz, v časopise TURISTA
a v dalších tiskových materiálech.
Přijďte s námi oslavit 100 let vzniku
republiky a 130 let KČT pohybem
a novými zážitky s rodinou a přáteli.
Jaroslav Krejzlík, KČT oblast Praha,
vedoucí projektu

Z aktivu sekce VHT KČT

Na pravidelném listopadovém
aktivu sekce vysokohorské
turistiky, který se tentokrát konal
v sobotu 19. 11. 2016 v zasedací
místnosti sekretariátu KČT v Praze
v Revoluční 8, byly všem přítomným oblastním aktivistům nejprve
s příslušným doprovodným
komentářem předány aktualizované písemné materiály: adresáře
sekce, aktivistů, lektorského sboru,
seznam metodických materiálů
i poslední vydané metodické
informace z roku 2016. Ty se týkaly
především nácviku vyprošťování
z trhliny mimo ledovec, který
byl hlavním tématem semináře
lektorů a vůdců VHT pořádaného
sekcí poslední květnový víkend ve
cvičném skalním terénu u Strašic
pod Brdy (viz ilustrační foto).

V průběhu následujícího téměř
pětihodinového jednání byly
zhodnoceny jednotlivé akce
z kalendáře VHT 2016 včetně celorepublikových Dnů VHT na skalách
Žďárských vrchů, aktivisté předali
termíny akcí pro následující období
a byly dohodnuty i konečné termíny, místa a programové zaměření
jednotlivých metodických aktivit
sekce VHT v roce 2017. V průběhu
diskuze byly konzultovány i doporučené zahraniční túry VHT, doporučované treky a zajištěné cesty
v evropských velehorách. Předseda
sekce apeloval na oblastní aktivisty,
aby jejich zkušení cvičitelé a vůdci
VHT po vydařených akcích více
předávali aktuální informace na
webové stránky sekce a zapojili své
oddíly do soutěže „Túra VHT roku
2017“. Tradičním bodem jednání
bylo i postupné předávání informací o stavu a konkrétních aktivitách
charakteru VHT v jednotlivých
oblastech KČT.
Informace na webu KČT:
www.kct.cz/cms/sekce.vysokohorske-turistiky
Václav Průcha,
předseda sekce VHT

Světový kongres delegátů
členských zemí IVV 2016

Kongres se uskutečnil ve dnech
25.—26. 11. 2016 v Rio de Janeiru
v Brazílii za účasti 34 delegátů
z registrovaných členských států
z celého světa. Českou republiku
a KČT zastupoval tentokrát pouze
jeden delegát, a to předseda sekce
IVV/IML Werner Friedrich.
Kongres, tentokrát volební, zahájil
a delegáty přivítal prezident IVV
America a pořádající země Flávio
Ferreira (Brazílie) a také prezident
IVV Giuseppe Colantonio (Itálie).
Minutou ticha byla uctěna památka
členů IVV, kteří nás v nedávné
době navždy opustili. Následovaly
zprávy prezidenta IVV Giuseppe
Colantonia a viceprezidentů
Raymonda Clauda, Grahama
Fawcetta a hlavního pokladníka IVV
Waltera Motze.
Ze zprávy R. Clauda vyplývá, že
pokračuje dobrá spolupráce s další
světovou organizací IML započatou
v roce 2015. V letošním roce byla
úspěšně spuštěna společná soutěž
IVV & IML Cup.
Ve zprávě G. Fawcetta všechny zaujala informace o programu elektronického kalendáře IVV, který je
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Delegáti při prezidentském pochodu v Rio de Janiero

v činnosti od 1. 12. 2014. Zavedený
systém se osvědčil a bude
i do budoucna vycházet pouze
v této podobě.
Z ostatních novinek zaujal návrh
Německa, který se týkal změny
v oceňování cyklotras. Dosud platilo, že délka cyklotrasy na turistických akcích a délka Permanentních
cyklotras musí být minimálně 20
km. Nový návrh, který byl přijat,
snižuje minimální délku na 10 km.
Při kongresu proběhly i volby
nového prezidia a komisí. Protože žádná členská země nenavrhla
svého kandidáta na některou
z funkcí v novém prezidiu a oslovení

členové původního vedení projevili zájem pokračovat ve svých
funkcích, hlasovalo se pouze
o nich, a o to o každém jednotlivě.
Celé původní prezidium bylo jednohlasně zvoleno na další čtyřleté
období a pokračuje v sestavě:
• Prezident IVV: Giuseppe
Colantonio (Itálie)
• Viceprezident: Graham Fawcett
(Kanada)
• Jednatel: Raymond Claude
(Lucembursko)
• Pokladník: Walter Motz
(Německo)
Při volbě do jednotlivých komisí
se již hlasovalo z více navržených
kandidátů. Byli zvoleni členové

revizní komise, rozhodčí komise
(do ní byl zvolen zástupce KČT
Werner Friedrich) a disciplinární
komise. Po několikaleté odmlce
má tedy Česká republika své
zastoupení ve vedení světové
organizace IVV.
Volba pořadatele příštího
světového kongresu IVV 2018.
Kongres bude součástí 4. Europiády na Sicílii v Castelvetrano/
Selinunte a Mazara del Vallo
a proběhne v termínu 20.—27.
května 2018.
Volba pořadatele světové
olympiády IVV 2019. Příští, již
16. světová olympiáda IVV, se
bude konat v termínu 15.—18.
října 2019 ve francouzském Aix
en Provence (20 minut od
Marseille).
Stojí za zaznamenání. Německo
přišlo s návrhem na digitalizaci
turistických akcí IVV. Na kontrolních stanovištích budou umístěny
snímače údajů místo živých kontrol. Každý účastník turistické akce
by měl místo startovního lístku
svoji kartu s čipem, na kterou by
si na kontrolách sám snímal údaje
o průchozích místech. Tyto údaje
se budou přenášet do centrálního registru. Odtud bude mít
každý člen přehled o svých aktivitách a nachozených kilometrech.
Němci chtějí svůj pilotní projekt
uskutečnit na světové olympiádě
2017 v Koblenzi.
Zakončení kongresu. Celý program byl slavnostně zakončen
v neděli 27. 11. dopoledne
tradičním „Prezidentským pochodem“. Ten byl veden podél pláže
Copacabana, která je dominantou Rio de Janeira.
Werner Friedrich,
předseda sekce IVV/IML

Delegáti kongresu při jednání (český zástupce W. Friedrich třetí zprava)
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Jak jsem na Poslením
puchýři běžel s turisty

Tak už je to tady! Je nás sedm
statečných, počasí je nevlídné,
sychravo, místy zaprší a my stojíme
na startu jedenáctikilometrové trasy běžecké turistiky na Posledním
puchýři v Lázních Bělohrad. Asi
nikdo z nás neví, do čeho jde.
Hlavní propagátor běžecké turistiky
Vraťa Chvátal nám před Lázeňským
domem rozdává mapku a popis
trasy se sledem turistických značek,
po kterých budeme postupně
běžet. Vysvětluje nám pravidla —
jedná se o standardní turistickou
trasu, kterou na rozdíl od pěší turistiky musíme zvládnout v určitém
časovém limitu, trasa nemá žádné
extra značení, na které jsou běžci
zvyklí z organizovaných běžeckých
závodů. Orientovat se musíme
sami podle značek, tak jako pěší turisté. Samozřejmě nás čeká na trase kontrola a také bychom si měli
najít čas se na zajímavých místech
trochu rozhlédnout, a nejen stále
utíkat. Zkrátka, je to turistika jako
každá jiná, jen v trochu rychlejším
tempu, v poklusu.
A co nás čeká v cíli? Všichni, kdo
doběhnou do cíle v daném limitu,
budou zařazeni do slosování o tři
turistické ceny věnované sponzorem firmou Hervis. O pořadí tedy
vůbec nejde.
Limit pro těchto 11 kilometrů ve zvlněném terénu s převýšením 212 m
stanovuje Vraťa na 90 minut. Asi si
řeknete jako já: „To bude brnkačka,
klusovým tempem nemám za hodinu deset co dělat!“ Jenže…
V 11 hodin vybíháme na trať. Nejprve se držíme pohromadě a po žluté po asfaltové silnici opouštíme
Lázně Bělohrad směr Pecka. Do
polí běžíme po vlastním značení
a po modré začínáme stoupat na
nejvyšší bod trasy Bukovinu, kde

Start běžecké trasy Posledního puchýře

má být i kontrola s občerstvením.
Nejmladší borec z nás se v kopci
trhá dopředu a vzápětí se celá
skupina rozpadá. Srdnatě se držím
na třetí pozici.
Předbíháme davy turistů jdoucí
oběma směry po trase mezi
Peckou a Lázněmi. Na kontrole na
Bukovině nám už zdaleka mávají
mladí Tomíci, dokonce dělají špalír
před stánkem kontroly – v té chvíli
cítím obrovskou podporu a zároveň velkou sounáležitost s turisty
v KČT. Dostávám razítko a povzbuzení mne doslova žene dál po žluté
značce směr Arnoštov. Najednou
vidím před sebou našeho mladého
borce, stojí a hledá cestu dál. Spolu
hledáme modrou značku, po které
máme pokračovat do Horní Nové
Vsi. Ale ta nikde není, mezitím
nás dobíhá další kolega v běhu.
Odhadujeme směr a rozbíháme se
dál. Všichni víme, že kufr je tady!
Po drobných zkratkách po lese se
dostáváme do malé vísky, vytahujeme mapu a kolektivně určujeme,
že jsme (teď by se hodil i kompas!)
v Dolním Javoří a rozbíháme se úzkou asfaltkou, která nás dovede na
hlavní silnici z Pecky do Lázní. Čas
neúprosně letí a s ním se i náš limit
nebezpečně přibližuje. Hlavní silnice je tu a naše čtyřčlenná skupina
běží v ostrém tempu směr Lázně.

V Horní Vsi se k nám najednou
zleva připojují zbývající tři běžci,
kteří z Bukoviny běželi správnou
cestou po modré značce. Úsměšky
od „kamarádů“ jsme si samozřejmě
museli „vychutnat“, však to všichni
znáte – patří to k věci a vždy pohladí na duši každého z nás! Holt, byl
to kufr asi 2 km!
Poslední 2,5 kilometry do cíle jsou
velmi ostré, běžíme, co to dá, abychom stihli limit. Skupinka se opět
trhá, mladý borec je opět v čele.
V cíli už nás čeká Vráťa s úsměvem, v limitu to bohatě stíháme,
zhruba za 1 hod. 20 min, což dává
průměrné tempo přes 7 min/km.
Tedy běžecky slabota — určitě si
teď říkáte, to byste to dali i rychlou
chůzí. Ale kufr je kufr! Příště si
musíme dát lepší pozor!
Ve 13 hodin jsme zváni do sálu
Lázeňského domu, kde před
zraky ostatních turistů proběhne
vylosování cen. První tři vylosování
si postupně vyberou z nabízených
cen. Trochu se na mne usmálo
štěstí, byl jsem vylosován jako
druhý a vybírám si vařič Colleman
s malou plynovou bombou. Super!
První cena byly trekové hole a třetí
karimatka. Na závěr nám všem
předseda třepe rukou a dostáváme
účastnické diplomy.
A co říct na závěr? Na Puchýři na
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běžecké turistice jsem byl i tak
trochu na zkušenou, jak se to dělá,
protože běžeckou trasu plánuji
přidat i na našem Přerovském
vandru příští rok. Počasí sice moc
nevyšlo, ale zážitky byly silné a o to
jde. Takže přátelé, příští rok na jaře
v Přerově na trase 8 km ahoj!

mezi organizátory, vyplňte prosím
formulář na www.UklidmeCesko.
cz. Po registraci budete mít možnost dát dobrovolníkům vědět
všechny důležité informace
o vašem úklidu.
Vyplněním formuláře se zaregistrujete jako organizátor
úklidové akce:
• Obec/městská část kde bude
akce probíhat: zde uveďte číslo, barvu a úsek příslušné trasy
• Váš e-mail
• Telefon
• Vaše jméno
• Organizátorem je: zde uveďte
příslušný název a číslo odboru
turistiky
• Po skončení akce uveďte hlášení o provedeném úklidu

Tomáš Beránek,
sekce výkonnostní turistiky

Úspěšná prezentace KČT na
veletrhu Regiontour v Brně

KČT již tradičně prezentuje svoji
činnost na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour
v Brně, letošní Regiontour proběhl
ve dnech 19.—22. 1. 2017. Na našem stánku se rovněž představily
KST a klubová společnost Trasa,
která zajistila výzdobu stánku
a nabízela starší vydání map edice
KČT včetně laminovaných map.
Informační centrum KČT nabízelo
nová vydání map edice KČT,
celostátní a oblastní kalendáře
turistických akcí KČT, turistické
známky, nálepky, vizitky a další
turistické suvenýry.
Na stánku se v sobotu úspěšně
uskutečnila autogramiáda Radka
Jaroše — horolezce, který vystoupil na všech 14 osmitisícových
vrcholů planety. Současně byl
na veletrhu představen široké
veřejnosti „nový“ časopis Turista.
Několika zájemcům byly vysvětleny důvody, proč KČT iniciovalo
změnu zhotovitele časopisu.
K veletrhu již tradičně patří nové
vydání Obrazového atlasu regionů, cyklotras a tradic lidové kultury — distribuce městům, okresům
i oblastem KČT a slavnostní křest
na pódiu.
V pátek 19. 1. 2017 se podařilo
zorganizovat seminář na téma
Moderní pěší trasy. O seminář
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Stánek KČT (foto M. Nováček)

Autogramiáda Radka Jaroše (foto H. Slabáková)

byl velký zájem — přednáškový
sál byl zcela zaplněn. Následoval
i rozhovor do Českého rozhlasu,
mnoho dotazů na uvedené téma
bylo zodpovězeno na stánku.
Veletrh využilo Vedení KČT
i k několika jednáním s představiteli krajů, okresů, měst i s organizacemi zajištujícími cestovní ruch,
např. Turistické známky, ATIC ČR,
Malované mapy, ČASPV, Orel
a další. Veletrhu se zúčastnili
všichni členové vedení KČT.
Zdeněk Cabalka

Turisté uklízejí česko

Soutěž je věnována úklidům hlavně turistických tras a mapování
černých skládek. Každoročně ji
vyhlašuje Sekce ochrany přírody

Programové rady Klubu českých
turistů. Soutěž probíhá od 1. 1.
do 31. 12. daného kalendářního
roku a obsahuje tyto kategorie:
• Odbor Klubu českých turistů
(OKČT)
• Jednotlivec OKČT
• Turistický oddíl mládeže (TOM)
Vítězové — jak kolektivy, tak
jednotlivci — jsou každoročně
odměňováni diplomy a věcnými
cenami.
PRAVIDLA SOUTĚŽE
Do soutěže se zahrnují následující aktivity:
1) Organizátor úklidu turistické
trasy
Prvním krokem k zorganizování
vašeho vlastního úklidu je registrace. Abychom vás mohli zařadit

2) Dobrovolný uklízeč
Prvním krokem k tomu, abyste se
osobně připojili k chystanému
úklidu, je vaše registrace. Abychom vás mohli zařadit mezi dobrovolníky, vyplňte prosím formulář
na www.UklidmeCesko.cz.
Po registraci se budete moci
připojit k úklidu, který je vám
nejsympatičtější.
Vyplněním formuláře se zaregistrujete jako dobrovolník
úklidové akce:
• Obec/městská část kde se
budete chtít úklidu zúčastnit,
příp. OT
• Váš e-mail
• Telefon
• Vaše jméno a váš OT
(název a číslo)
3) Mapování černých skládek
Pro mapování černých skládek
využíváme ekologický projekt
ZmapujTo.cz, jehož cílem je
boj proti nelegálním skládkám
odpadů v České republice.
Je určený všem, jimž se nelíbí

černé skládky v našich městech,
vesnicích, v přírodě a především
s tím chtějí něco udělat. Uživatel
chytrého telefonu dokáže skládku
nahlásit jednoduše a rychle díky
mobilním aplikacím, případně
můžete skládku nahlásit pomocí
interaktivního webového formuláře. Úkolem projektu je přispět
k řešení problému nelegálních
skládek v České republice zpřístupněním moderní, efektivní
a široce rozšířené platformy pro
jejich monitoring.
Mobilní aplikace ZmapujTo je
jednoduchý nástroj pro hlášení
nelegálních (černých skládek)
a přeplněných kontejnerů. Černou skládku jednoduše vyfotíte,
v mapě vyznačíte, kde se přesně
nachází, popř. vaše GPS v mobilu
určí místo skládky, vyberete, jaký
typ odpadů se na skládce vyskytuje, a hlášení odešlete.
Všechna hlášení se (po nezbytné
kontrole zaslaných údajů) objeví
v interaktivní mapě a dotčené obce
pak mají možnost zaslané informace využít a nahlášený problém řešit.
Webový interaktivní formulář
Alternativně můžete využít i webový interaktivní formulář, pomocí
něhož můžete skládky a další
podněty hlásit z pohodlí svého

domova. Stačí zadat adresu
http://www.zmapujto.cz/addissue
do webového prohlížeče. Kromě
jména nezapomeňte uvést váš OT
(název a číslo).
K vyhodnocení soutěže bude
využita databáze Ukliďme Česko
a Zmapuj To.
Odbor KČT se bude hodnotit jako
organizátor úklidu turistické trasy.
Turistický oddíl se bude hodnotit
jako organizátor úklidu turistické
trasy.
Jednotlivec OKČT, TOM se bude
hodnotit jako dobrovolný uklízeč
a za mapování černých skládek.
Ing. Pavel Rabušic,
předseda sekce ochrany přírody
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Ve Zprávách Turisty č. 1-2/2017
bylo u popisky pod fotografii
u článku Ohlédnutí za posledním puchýřem nedopatřením
uvedeno, že štafeta byla předána
turistům z Boskovic. Omlouváme
se, štafetu převzali starosta a turisté z Bučovic, kde se Pochod za
posledním puchýřem v listopadu
2017 uskuteční.
Redakční rada Zpráv
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