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Řídí: redakční rada zpráv

■ Místopředseda KČT Zdeněk Cabalka bude mít 
v gesci programovou radu, radu značení, mapovou 
radu a vedení databází KČT

■ Místopředseda KČT dr. Jiří Homolka bude před-
sedou ekonomické rady KČT a gesci za mládež

■ Člen vedení Ing. Rostislav Kašovský bude předse-
dou technické rady

Obsazení rad, sekcí a komisí bude schvalovat na svém 
prvním jednání ÚV KČT v červnu 2014.
Dr. Jan Stráský zpracoval obsáhlý protokol usnesení 
předsednictva KČT a nové vedení se ihned začalo za-
bývat těmi úkoly, které s ukončením práce předsednic-
tva ještě nebyly splněny a vyhodnoceny. Jedním z těch-
to bodů bylo přijetí KČT do ČOV, což bylo hned 
následující den splněno – od 24. 4. 2014 je KČT čle-
nem Českého olympijského výboru.

Vedení KČT dále jednalo o infocentru KČT v Praze, 
o projektu Obrazový atlas a schválilo navržená vyzna-
menání. I v malém počtu se členové vedení snaží obsa-
dit všechny významné a zahraniční akce. Předseda in-
formoval, že KČT je nyní zastoupen v Národní radě 
pro sport.

Mojmír Nováček, ústředí KČT
■ ■ ■ ■

40. ročník pochodu  
„Okolo Mořkova“
V sobotu 3. 5. 2014 proběhla tato významná akce KČT 
za tradičního pořadatelství OKČT při TJ Mořkov. Vzor-
ně bylo nachystáno 5 tras krajinou podhůří Beskyd 
a také po hřebenu Veřovických vrchů. Meteorologové 
se, bohužel, nemýlili a přesně v den pochodu přes 
Mořkov procházela studená fronta s občasným deš-
těm a mlhou, která znemožnila obvyklé daleké výhle-
dy. Přes tisíc účastníků, tak jako v rekordních letech, se 
tím pádem nedostavilo, ale 675 registrovaných turistů 
bylo v tomto počasí obětavým pořadatelům útěchou. 
Nechyběly živé kapely, chutné a pestré občerstvení 
včetně místních specialit, tombola či trasa pro děti 
a kočárky s mnoha hrami a soutěžemi, na kterou se 
vydalo (byť v pláštěnkách) přes 90 účastníků. Popřát 

Ocenění a vyznamenání
Předsednictvo KČT na svém jednání 8. 3. 2014 schvá-
lilo navržená ocenění zasloužilým turistům:

Veřejné uznání I. stupně – odznak Vojty 
Náprstka
Petr Lžičař (KČT Sopotnice)
Josef Diblík (KČT Sopotnice)
Mgr. Jiří Mikulič (KČT Gymnázium Znojmo)

Čestný odznak KČT
Miloš Formánek (KČT Česká Třebová)
Rudolf Fibigar (KČT Česká Třebová)
Anna Jančíková (KČT Kdyně)
Mgr. Anna Mikuličová (KČT Gymnázium Znojmo)
Milan Kopal (KČT KTL Brno)
MUDr. Milada Totová (KČT KTL Brno)
Jindřich Sládek (KČT Horní Datyně)
Zlatuška Pechanová (KČT Stříbro)

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
Anton Petruňák (dlouholetý nájemce chaty  
na Velkém Polomu v Beskydech)
Miloš Coufal (KČT Sopotnice)
Miroslav Kuběnka (KČT Sopotnice)
Antonín Bušák (KČT Sopotnice)
Olga Kadlecová (KČT Česká Třebová)
Žofie Farníková (KČT FN Plzeň)

Všem oceněným turistům blahopřejeme a děkujeme 
za jejich obětavou práci, kterou vykonali pro KČT 
a českou turistiku.

Mojmír Nováček, ústředí KČT
■ ■ ■ ■

Vedení KČT
Na svém prvním jednání se sešlo vedení KČT ve středu 
23. dubna. Zahájil je nový předseda KČT Mgr. Vrati-
slav Chvátal, který přivítal přítomné. Prvním bodem 
jednání bylo rozdělení funkcí a kompetencí ve vedení:

■ Předseda Mgr. Chvátal bude mít v gesci organizaci 
KČT, mezinárodní styky a radu pro prezentaci KČT



hodně elánu místním turistům pod vedením Aloise To-
mana do další čtyřicítky pochodu přišli i členové ob-
lastního výboru Moravskoslezské KČT a také místo-
předseda KČT Zdeněk Cabalka a člen Vedení KČT 
Ing. Rostislav Kašovský.

Ing. Rostislav Kašovský
■ ■ ■ ■

Ocenění pro Marii Bařinovou
Marie Bařinová, paní profesorka frýdlantského gym-
názia, která zasvětila svůj život turistice a práci s turis-

tickou mládeží, oslaví 
v letošním roce životní 
jubileum. Dlouholetá 
členka odboru Klubu 
českých turistů „Turis-
tika Frýdlant n. O.“ 
a vedoucí turistického 
oddílu mládeže „Di-
vočáci“ při té příleži-
tosti převzala z rukou 
předsedy KČT oblasti 
Moravskoslezské nej-
vyšší stupeň ocenění 
– veřejné uznání – 
čestný odznak Vojty 
Náprstka jako podě-
kování za celoživotní 
práci a zvláště pro-
spěšnou činnost pro 
Klub českých turistů.

A kdy a kde předání ocenění proběhlo? Jak jinak, než 
v kruhu turistickém – na slavnostním vyhlášení výsled-
ků turistických závodů dne 26. 4. 2014 ve Sviad- 
nově před publikem vedoucích turistických oddílů 
i mladých závodníků.

Renata Kotalová
■ ■ ■ ■

Ondřejnické 
studánky  
– 15. ročník
Na Bílou sobotu uspořádali 
TOM 1310 Divočáci a od-
bor KČT Turistika Frýdlant 
nad Ostravicí tradiční, letos 
již 15. ročník akce pro rodiče s dětmi – Ondřejnické 

studánky, které 
byly zařazeny též 
do nového cyklu 
akcí pod společ-
ným názvem Tou-
lavý kočárek. 
U jednotlivých stu-
dánek a potůčků 
(„U čertů“, „U lou-
pežníků“, „U Kar-
kulky“, „U ježiba-
by“ a „U vodníka“) 
byly připraveny 
úkoly a soutěže, 
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které děti postupně plnily a za jejich absolvování získá-
valy razítka do startovního průkazu. V cíli obdržely 
drobnou odměnu a diplom. Pořadatelé u prezentace 
na startu zapsali 330 dětí, které se svými rodiči a pra-
rodiči absolvovaly asi 3 km výstup po modré turistické 
značce od nádraží ve Frýdlantu na Ondřejník. Patří jim 
velké poděkování za zdařilou akci.

Ing. Břetislav Boháč,  
předseda oblasti Moravskoslezské

■ ■ ■ ■

120 let Klubu českých turistů Louny
Nepřetržitě fungující odbor KČT v Lounech byl zalo-
žen roku 1894, úřední zápis o jeho založení byl vydán 
22. května a ustavující valná hromada proběhla  
9. června.

V předsálí lounského Vrchlického divadla byla  
od 7. 4. do 30. 4. 2014 instalována výstava  
ke 120. výročí odboru. Viděli jsme panely s mnoha 
historickými snímky z počátků činnosti, které v mu-
zeu objevila a připravila Olga Chaloupková. Na slav-
nostní vernisáži přednesl úvodní projev předseda 
odboru Tomáš Chaloupek. Hovořil o slavné historii 
odboru. Následovalo hudební vystoupení a krátký 
pozdrav lounského starosty Radovana Šabaty a mís-
tostarostky Ing. Edity Hořejší. Slíbili finanční podporu 
města na opravu Ejemovy chaty a Frotzlovy rozhled-
ny na Červeném vrchu. To svědčí o tom, jak si v Lou-
nech odboru KČT dlouhodobě váží.

Vernisáž měla velkou účast. Mimo jiné přišli bývalý 
předseda Oblastního výboru KČT Josef Rychnovský či 
obětavý organizátor turistiky mládeže Ing. Milan Ze-
lenka. Až z jihočeského města Trhové Sviny přijeli čest-
ní hosté Ing. Svatopluk Goszler se svými dvěma dětmi. 
Jsou to vnuk a pravnoučata Karla Goszlera (1865–
1936), spoluzakladatele odboru KČT Louny i nedale-
ké Ejemovy chaty. Pomohli doplnit slavnou historii 
lounského odboru. Karel Goszler mj. založil kroužky 
„označovací“ a fotografů, dlouholeté chlouby lounské-
ho odboru. Byl spoluautorem „Průvodce po Loun-
sku“. Od roku 1926 vydával Turistický obzor – župní 
věstník KČST obou severočeských žup, Krušnohorské 
a Dolnolabské. Právem byl v roce 2013 Karel Goszler 
přijat do Síně slávy oblasti KČT Ústecký kraj.

Václav Novotný
■ ■ ■ ■

↓ Vernisáž 7. 4. 2014, zleva Ing. Milan Zelenka, 
Václav Novotný, Ing. Svatopluk Goszler, Tomáš 
Chaloupek, Josef Rychnovský, Olga Chaloupková 
a Ing. Milan Sedmihradský

↑ Ejemova chata a Frotzlova rozhledna  
na historickém snímku KČST Louny

↓ Nejstarší zachovalý průkaz KČT Louny z roku 
1906 se jmény 3. předsedy lounského odboru  
Františka Sedlmayera a předsedy ústředí 
Vratislava Pasovského



Karel Lím bude mít pamětní desku
Odbor KČT Lokomotiva Louny nezapomněl na Karla 
Líma, jenž se stal po smrti Karla Goszlera (17. 6. 1936) 
redaktorem Turistického obzoru. Učitel Karel Lím 
z Duchcova (1875–1958), zakladatel české krušno-
horské turistiky a rodák ze Zeměch u Loun, byl uveden 
v roce 2007 do Síně slávy KČT a nyní si jej z iniciativy 
lounského KČT důstojně připomene i jeho rodná 
obec. V rámci oslav 660 let Zeměch se v sobotu  
7. června 2014 připravuje odhalení pamětní desky 
na jeho rodném domě.

Václav Novotný
■ ■ ■ ■

Noví vedoucí značkaři vyškoleni
Že naše značení turistických tras drží světový primát 
jak v kvalitní stavbě sítě, technickém provedení, tak 
i v důkladně propracované metodice, netřeba nikoho 
z našich turistů asi dlouze přesvědčovat. Abychom 
v tomto směru nezaostávali, ale kontinuálně pokračo-
vali ve více než stoleté tradici, při zohlednění potřeb 
současných turistů, uživatelů značených tras, je zapo-
třebí neustále vychovávat nové značkaře.

Je zřejmé, že k tomu, aby turista, který chce spojit po-
byt v přírodě s něčím užitečným, tedy s údržbou a ob-
novou značení, musí získat jisté znalosti. Základem 
značkařské činnosti je práce značkařských skupin, 

dvojic pracujících v terénu, v nichž vždy alespoň jeden 
značkař musí mít kvalifikaci „vedoucí značkař“. Tu zís-
ká roční praxí při značení pod vedením zkušenějšího 
značkaře a následným absolvováním dvouvíkendové-
ho školení. Letos takové školení proběhlo pro kraje 
Ústecký, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský 28. – 30. 
března a 11. – 13. dubna v rekreačním středisku Zdra-
votník v Horním Vysokém u Úštěka na Litoměřicku. 
Zdárně je absolvovalo 34 účastníků. V podobných ter-
mínech na přelomu dubna a května proběhla podob-
ná školení ještě na Tesáku v Hostýnských vrších 
a na Pláních pod Ještědem. Školení vedou lektoři, 
dlouholetí zkušení značkaři. A nespočívá jen v před-
náškách na učebně. Noví adepti značkařského „řemes-
la“ si projdou v terénu i cvičnou trasu, vytvořenou 
z papírových značek, kde si prakticky ukáží řešení ně-
kterých situací a seznámí se i s chybami, kterých by se 
při své značkařské činnosti neměli dopouštět. Nena-
hraditelné jsou i neformální rozhovory a výměny zku-
šeností, jak mezi frekventanty samotnými, tak i s pří-
tomnými lektory. Vždyť i po skončení oficiálního 
denního programu, během jídla, i večer u piva se zde 
nehovoří o jiném, než o značení.

Sympatické je, že věkový průměr nových značkařů se 
stále snižuje, na zmiňovaném školení v Horním Vyso-
kém byl letos okolo 40 let. Přestože se značení začína-
jí mnozí turisté věnovat až při odchodu do důchodu, 
kdy mají na vše více času, objevuje se mezi námi stále 
více mladých. Netřeba snad ani podotýkat, že veškerá 
značkařská činnost je prováděna dobrovolně, bez ná-
roku na odměnu, jen za úhradu jízdného, stravného 
a symbolické náhrady za opotřebení vlastní výstroje.

Jan Pásler
■ ■ ■ ■

Turistika naboso  
– nová forma turistiky
Při pohledu na nohy si mnozí z nás určitě již někdy řek-
li, že to jsou nevzhledné, páchnoucí a nedokonalé pa-
řáty, které je nutno stále chránit obuví a podpírat jejich 
klenbu. Nový trend turistiky naboso však dává prostor 
pro vnímání nohou jako 6 milionů let vyvíjeného mis-
trovského díla evoluce. Mění se i názor na boty – mo-
derní obuv zná Evropa jen cca 500 let a ještě méně let 
lidé nosí boty stylem „všichni, všude a pořád“. Ví se již, 
že nošení obuvi je pro člověka nepřirozené a prokaza-
telně zdravotně závadné (mrzačení a zeslabení chodi-
del, působení bolestí, líheň mikroorganizmů, defor-
mace chůze apod.).
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Turistika naboso se jeví jako zdravá, pohodová a zají-
mavá alternativa k turistice v obuvi. Skýtá mnohá zdra-
votní pozitiva (např. pohodu, odstranění některých 
bolestí, zlepšení imunity, akupresuru) a dodá vašemu 
výletu třetí rozměr (vnímání teploty a materiálů povr-
chu cesty). Důkazem obliby tohoto nového trendu je 
budování zahraničních či tuzemských bosých stezek, 
parků a pořádání bosých akcí, kdy pomalu ale jistě do-
chází i k boření sociálního tabu bosé chůze. Při dodr-
žování určitých bezpečnostních zásad, určitých zásad 
plánování výletu a použití určitých technik chůze jsou 
rizika turistiky naboso minimální, přijatelná, a dá se 
běžnou rychlostí chodit i na delší výlety v těžším terénu 
a chladnějším počasí. Chůze naboso je velice vhodná 
i pro děti nebo pro zrakově postižené turisty s proško-
leným průvodcem.

Pro zájemce má KČT (p. Franc, 
sekce pěší turistiky) k dispozi-
ci podrobnou odbornou me-
todiku turistiky naboso, bosá 
tématika bude též prezentová-
na na některých akcích KČT – 
Praha 22. 6. 2014 Piknik v bo-
tanické zahradě, 13. 9. 2014 
Týnec nad Sázavou – TP Přes 
čtyři zámky, 26. – 29. 6. 2014 
letní sraz turistů Bělá nad Rad-
buzou a při DP „Poslední pu-
chýř“ v Benešově u Prahy. Pro 
podrobné a humorné infor-
mace o chůzi naboso lze do-

poručit el. knihu Slouka, I.: Ne-li bosky, z nohou trosky 
(Praha, Freetimepublishing 2014, Palmknihy.cz).

Mgr. Igor Slouka, Jiří Franc,  
sekce pěší turistiky PR KČT

■ ■ ■ ■

 
Za Vlastou 
Blizňákovou
24. dubna 2014 ze-
mřela paní Vlasta 
Blizňáková. Byla celý 
život aktivní turist-
kou. Dlouhá leta 
předsedkyní odboru 
KČT Frýdek-Místek, 
se starostí o beskyd-
skou chatu na Praši-

vé. Nejen její provoz, ale i historii, péči o přírodu, po-
řádání akcí… A to i v dalších spolcích. V roce 2001 jsme 
společně připravili oslavu 80 let chaty, o 10 let později 
90. výročí. Při této příležitosti byl odbor KČT Frýdek 
uveden do Síně slávy české turistiky.

I lakonická manželova SMS rozesmutní: Vlastička ne-
přežila operaci srdíčka.

Frýdečtí turisté přicházejí o svojí osobnost. Vlasta Bliz-
ňáková zemřela ve věku 56 let. Čest její památce.

KČT oblast Moravskoslezská a odbor KČT  
Frýdek-Místek, foto: Mojmír Nováček

■ ■ ■ ■

Odešel doyen 
jihlavské 
turistiky
Dne 20. dubna 2014 
zemřel Ing. Jan Koday, 
čestný předseda KČT 
Čeřínek, propagátor 
turistiky, přírody 
a kultury Vysočiny, 
osobnost, která měla 
zásadní podíl na utvá-
ření kultivovaných po-
měrů v regionální tu-

ristice, člověk, který ovlivnil několik generací turistů 
a byl vzorem mnohým lidem.

Narodil se 28. června 1920 v Moravských Křižánkách 
a jedinečná příroda Žďárska jakoby předurčila priority 
jeho života. Po válce dostudoval Vysokou školu obchod-
ní v Praze, žil a pracoval v Jihlavě, všechen volný čas 
věnoval turistice a orientačnímu běhu. Ing. Jan Koday se 
touto činností a navíc mnohaletým předsednictvím 
v odboru a pořádáním zajímavých a dokonale připrave-
ných akcí stal výraznou a uznávanou postavou. Za dlou-
holetou a úspěšnou cvičitelskou činnost získal v roce 
2000 Čestný odznak Vojty Náprstka a v červnu 2003 
byla Ing. Kodayovi udělena Cena města Jihlavy.

„Nikomu neublížit. A hledat krásy kolem sebe, zajímat 
se, co se kde děje, poznávat neznámé – tím jsem se 
řídil,“ to je vyznání osobnosti, které jsme mohli věřit 
každé slovo…

Míša Svatošová a Míla Bradová  
– oblast KČT Vysočina

■ ■ ■ ■


