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Výroční zpráva o činnosti výboru KČT, 
oblasti Moravskoslezské za rok 2019  

 
 

pro konferenci v Ostravě dne 16. února 2020. 
17. výroční konference KČT oblasti Moravskoslezské (tj. od roku 2004).  
První VZ ve volebním funkčním období únor 2019 – únor 2023.  
 
Složení oblastního výboru: 
 

Petr Holuša   předseda 
Jan Klega   místopředseda pro organizaci  
Břetislav Boháč  místopředseda, oblast historie KČT  
Zbyněk Husák  člen výboru, předseda Programové rady 
Renata Kotalová  členka výboru, kalendář, propagace 
Jan Říčný  člen výboru, legislatíva odborů 
Ondřej Burel  člen výboru, web, propagace 
 
Vladimír Peter zástupce Moravskoslezské krajské rady ATOM 
Miroslav Karas   předseda Krajské komise značení 

 
Složení kontrolní komise: 
 

Vratislav Jagla  předseda kontrolní komise 
Zdeněk Drozdek  člen kontrolní komise (kooptovaný za Josefa Drozdka) 
Vlastimil Kusák  člen kontrolní komise 

 
Shrnutí činnosti výboru oblasti v roce 2019 
 
Oblastní výbor pracoval podle schváleného plánu práce, jehož základem bylo 
usnesení oblastní konference z roku 2019.  
Během roku se vyprofilovalo zaměření čínnosti jednotlivých členů výboru. 
Členové oblastního výboru se účastnili všech významných akcí naší oblasti. Pomáhali 
při organizaci turistických závodů, ale i dalších významných turistických akcích.  
Činnost KČT obalsti Moravskoslezské prezentovali na několika jednání na Krajském 
úřadu Moravskoslezského kraje. Jednali jsme s náměstkem hejtmana p. Janem 
Krkoškou, ale také s vedoucím odboru obchodního ruchu p. Martinem Radvanem. 
Dohodli jsme se na základních pravidlech, jak budeme Krajský úřad informovat 
o požadavcích na dotace v naší oblastí KČT (oblast i odbory). Důvodem této dohody 
je komplexnější plánování finančních prostředků v rozpočtu Krajského úřadu. Chceme 
tímto předejít problémům s nedostatkem plánovaných finančních prostředků kraje. 
Nechceme diktovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem určovat, kdo si má či nemá o 
dotaci od Krajského úřadu požádat. V průběhu srpna/září, jsme oslovili všechny 
odbory KČT naší oblasti, s žádostí o informaci, zda budou požadovat na Krajském 
úřadu dotaci či nikoliv. Požadavky byly následně Břetislavem Boháčem sumarizovány 
a zaslány na Krajský úřad. 
Také jsme se zaměřili na doladění legislativy spojené se správnou registrací odborů 
KČT. V této oblasti je velmi aktivní Jan Říčný, který spolupracuje s odbory, u kterých 
byly zjištěné nejasnosti nebo nedostatky. Jan Říčný pomáhá odborům tyto situace 
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řešit. Vedl osobní jednání se zástupci odborů a na místě s nimi správně vyplní 
požadované dokumety a provede úřední ověření podpisů. 
Zaměřili jsme se také na nový design webu oblasti http://www.kct-msk.com.  
Především jsme řešili, jeho obsahovou stránku, přehlednost a informovanost o činnosti 
našich turistů v oblasti. O web se aktivně starají Ondřej Burel, Renáta Kotalová 
a Jan Říčný. 
Také byla vytvořena smírčí komise naší oblasti ve složení Jan Klega, Jan Říčný 
a Petr Minka. Komise vypracovala směrnici o činnosti smírčí komise. 
Důležité je vydávání ročního Kalendáře turistických akcí v MS kraji, což je nabídka 
nejen pro organizované turisty, ale i pro širokou veřejnost. Kalendář je nejlepší 
propagací práce KČT v kraji, slouží zájemcům o turistiku, ale také otevírá dveře při 
jednání na úřadech, institucích i firmách. Informuje o obsáhlé a záslužné činnosti KČT 
pro občany, nabízí aktivity pro volný čas i pro veřejně prospěšnou činnost členů 
a příznivců. Termíny akcí v Kalendáři jsou průběžně aktualizovány a k dispozici 
na webu www.kct.cz. Zajištění Kalendáře naší oblasti měla na starosti 
Renáta Kotalová, věnovala se mu velmi intenzívně a kalendář se opravdu povedl, 
za což jí patří naše poděkování.  
V neposlední řadě patří poděkování všem členům KČT a výboru, kteří se podíleli 
na pořádání IX. Mezinárodního zimního srazu v Rýmařově. 
 
Kontrolní komise  pracovala podle vlastního plánu práce. 
 
Činnost sekretariátu 
 
Oblastní výbor pracoval v sídle na ul. Na Mýtě 1556/10, Ostrava–Hrabůvka. Činnost 
sekretariátu zajišťoval pan Jan Sýkora, účetnictví paní Ilona Jaglová. Sekretariát byl 
otevřen každý týden vždy v úterý a ve čtvrtek  od 11 do 16 hodin. Omezený provoz byl 
jen v době prázdnin a dovolených. Sekretariát zajišťuje všechny potřebné činnosti pro 
práci oblastního výboru a slouží předsedům odborů k vybavení materiály pro výběr 
členských příspěvků, vedení evidence členů v oblasti, vedení evidence vedoucích a 
cvičitelů, proplácení dotací na dopravu, včetně prodeje propagačních materiálů. Slouží 
rovněž jako informační středisko pro veřejnost k podávání informací o KČT a jeho 
aktivitách. 
 
Kontrola plnění usnesení oblastní konference s 17. 2. 2019: 
 
Konference v Ostravě uložila oblastnímu výboru a odborům: 

 Oblastnímu výboru  stanovit plán práce  oblasti na rok 2019  a řídit se jím - 
splněno 

 Zvát členy kontrolní komise oblasti na všechna zasedání oblastního výboru a na 
porady předsedů odborů  KČT – splněno. 

 Zajistit plnění rozpočtu ve schváleném rozsahu, hledat nové zdroje financování 
– plněno průběžně. 

 Věnovat pozornost našim chatám – plněno průběžně. 
 Zajistit ve spolupráci s pořádajícími odbory významné akce v oblasti  –splněno.  
 Vytvořit směrnici oblasti pro činnost smírčí komisi - splněno 
 Vyhodnotit náměty z diskuse na konferenci do 30. 6. 2019 – splněno 
 Trvale věnovat péči oddílům TOM - plněno průběžně 

 
Odbory a členská základna v roce 2019 
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V oblasti pracovalo 49 odborů. K 1. 1. 2020 bylo v oblasti registrováno 4 826 členů. 
Došlo k nárůstu členské základny o 49 členů. Do Prahy delegujeme na celostátní 
konferenci 10 zástupců (klíč je 1 delegát na 500 členů dle stavu k 1. 12. 2019). 
 
Rady KČT v oblasti MS v roce 2019 
 
Rada programová  (Zbyněk Husák, Jan Sládek, Radovan Holub) 
Rada mládeže (Mojmír Nováček, Stanislav Prais, Vladimír Peter) 
Rada značení (Miroslav Karas, Jan Břuska, Rostislav Kašovský) 
 
Hlavními akcemi KČT, oblasti Moravskoslezské v roce 2019 byly: 

1. Novoroční čtyřlístek   
2. 50. zimní sraz turistů na Skurečené (XII. Krajský sraz turistů) 23. 2. 2019  
3. 20. ročník Otevírání Ondřejnických studánek 27. 4. 2019  
4. 40. ročník Mánesovou stezkou 7. 9. 2019  
5. 19. ročník Oslavy beskydských tur. jubileí -120. let turistiky na Slavíči 

28. 9. 2019  
6. 70. ročník Sraz oddílů, zabývajících se tábořením, turistikou a pobytem 

v přírodě 20. - 22. 9. 2019  

Všem, kteří tyto akce zabezpečovali, patří poděkování a ocenění za práci. 
 
Novoroční čtyřlístek na přelomu roků 2019 a 2020 opět  patřil k velmi úspěšné 

propagaci KČT na veřejnosti. Výsledky moravskoslezských pořadatelů 
a účastníků jsou příkladné. Proběhlo 13  akcí novoročního čtyřlístku 
v naší oblastia avybralo se 56 273 Kč 
Akce mají sváteční charakter, procházka přírodou a přispění 
potřebným a dnes již vyhledávaný odznak – symbol sbírky - uspokojí 
většinu účastníků.  

Bez ohledu na výši vybraného daru patří všem organizátorům uznání a poděkování.  
Celorepublikový výtěžek Novoročního čtyřlístku byl v roce 2019 použit na vybudování 
bezbariérových přístupů do našich turistických objektů, letos tomu bude obdobě. 
                                                                                                                                                                                                                        
Krajská komise značení (Rada značení) 

Komisi vede pan Miroslav Karas. Značkaři standardně odvedli opět obrovský kus 
práce v pěším a lyžařském značení, které bylo v loňském roce splněno i díky 
významné dotaci z MS kraje. Na začátku roku 2020 činí délka pěších turistických 
značených tras (TZT) v Moravskoslezském kraji 3263,5 km, z toho délka lyžařských 
tras značených lyžařskou značkou je 116 km a délka pásově značených cyklistických 
tras 268,5 km. Na těchto trasách je vyvěšeno 5050 ks směrovek a tabulek, instalováno 
321 směrovníků a 128 nástěnných map ve stojanech nebo rámech. V kraji došlo v roce 
2019 ke značnému poškození tras vlivem kůrovcové kalamity a při odstraňování části 
škod z této kalamity. Značkařské práce zajišťuje 155 aktivních vyškolených značkařů 
a cyklorevizorů. Ve spolupráci s cyklosekcí, firmou KARO ZNAČ s.r.o a TOM 9901 
Čmoudík byla zajištěna i údržba 2337 km cyklotras. Pro rok 2020 není dosud krajským 
úřadem potvrzena výše dotace na značení. Požádali jsme o navýšení oproti loňským 
rokům. 
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Nový web KČT, oblasti Moravskoslezské 
V polovině listopadu 2019 byl do zkušebního provozu uveden nový web KČT, oblasti 
Moravskoslezské, který běží na původní adrese www.kct-msk.com. Byl vytvořen 
v prostředí wix.com a jeho prohlížení je možné rovněž z mobilních telefonů. 
Klade si za cíl informovat o turistickém dění, aktivitách KČT v Moravskoslezské oblasti, 
především pak o turistickém programu. Do budoucna by mělo dojít k jeho propojení 
s weby jednotlivých odborů, na které by měli být návštěvníci přesměrováni. 
Novou funkcí webu je e-mailový marketing, tedy zasílání informativních e-mailů 
zaregistrovaným zájemcům z řad členů i nečlenů. Ti by měli dostávat pozvánky 
na turistické akce a také např. fotografie z již uskutečněných pochodů a výstupů. 
 
Obecně prospěšná společnost Lysá hora - (dříve Nadace Lysá hora)  
V loňském roce se podařilo dokončit likvidaci o.p.s. Byla převedena částka 12 413 Kč 
na oblastní účet.  
 
Úkoly a cíle v naší činnosti KČT oblasti Moravskoslezská pro rok 2020: 
 

1. Kvalitně zajistit významné oblastní akce. 
2. Podporovat činnost mládeže, zvláště na Turistických závodech  
3. Věnovat trvalou pozornost členské základně organizováním akcí pro vlastní 

členy i pro veřejnost s propagací KČT. 
4. Udržet vysokou kvalitu turistického značení. 
5. Hospodařit se svěřenými prostředky a starat se o oblastní majetek KČT (chaty 

Skalka, Bezručova chata na Lysé hoře). 
 
Přílohy:  

1. Zhodnocení práce Programové rady za rok 2019 
2. Plán Programové rady a sekcí – 2020 
3. Zprávu o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské v roce 2019 
4. Turistické chaty s podílem naší oblasti KČT 
5. Zpráva o XI. MZST v Rýmařov 2020 

 
 
Výroční zprávu o činnosti výboru KČT, oblasti Moravskoslezské za rok 2019, napsal 
předseda KČT oblasti Moravskoslezské Petr Holuša v únoru 2020. 
  



KČT, oblast Moravskoslezská 
 

Konference KČT, oblast Moravskoslezská 16. 2. 2020 Stránka 5 
 

Zhodnocení práce  
Programové rady za rok 2019 

 
Složení programové rady 

 

Předseda programové rady Zbyněk Husák   

    

 Předseda sekce Člen Člen 

Sekce pěší turistiky Ondřej Burel Anna Wernerová  
Sekce lyžařské turistiky Radovan Holub Jan Klega  
Sekce cykloturistiky Oleg Jánský Jan Břuska  
Sekce vodní turistiky Adam Šindler   
Sekce vysokohorské turistiky Václav Pokorný   
Sekce ochrany přírody CHKO Beskydy  CHKO Jeseníky CHKO Poodří 

 Adéla Husáková Ján Babnič Martina Husáková 

Sekce historie Jan Sládek Břetislav Boháč  
Sekce rodinné turistiky neobsazena   
Sekce zdravotně postižených turistů Ludmila Grossmanová   
Sekce moto neustavena   
Sekce výkonnostní turistiky Josef Čigelský   
Sekce turistiky na koni neobsazena   
Sekce speleoturistiky neustavena   
Sekce běžecké turistiky neustavena   
Sekce mezinárodní turistiky Jitka Musilová Jitka Veselá Herbert Schenker 

Sekce turistiky naboso neustavena   
 
Schůzky: 
 
17. 2. 2019 Výroční volební konference KČT, oblast Moravskoslezská. 

Cihelna u Chýlků, Ostrava 
23. 11. 2019 Aktiv PR a porada předsedů KČT, oblast Moravskoslezská. 

Cihelna u Chýlků, Ostrava 
 
HLAVNÍ OBLASTNÍ AKCE KČTA VÝZNAMNÁ AKCE KČT ČR 2019: 
 
50. zimní sraz turistů na Skurečené a XII. Krajský sraz turistů  
Datum konání: 23. 2. 2019  
Setkání proběhlo u oblíbené chalupy Skurečená v Beskydech, která je v péči 
novojičínských turistů. Ať už jste dorazili pěšky z Čeladné – Podolánek, z Horní Bečvy 
nebo na běžkách z Pusteven přes Martiňák, pořadatelé všechny uvítali výborným 
občerstvením a teplým nápojem na zahřátí. Součástí akce bylo i ZIMNÍ TÁBOŘENÍ -     
pro cca 15 stanů - od pátku 22. 2. 2019. Kontakt: Martina FIEDLEROVÁ, tel: 739 161 
845,    e-mail: kctnj@seznam.cz 
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DALŠÍ HLAVNÍ OBLASTNÍ AKCE KČT 
 
20. ročník Otevírání Ondřejnických studánek  
Datum konání: 27. 4. 2019  
 
Akce byla určená těm nejmenším. Pěší pochod dlouhý 4 km pro malé děti a jejich 
rodiče vede pohádkovým lesem. Děti na stanovištích u pěti studánek plní různé úkoly. 
Po nasbírání všech razítek děti čeká sladká odměna. Startuje se ve Frýdlantu 
nad Ostravicí, cíl je na oblíbeném výletním místě zvaném Ondřejník. Pochod zařazen 
do akce "Toulavý kočárek". Pořadatel: TOM 1310 Divočáci a Turistika Frýdlant n. O. 
Kontakt: Iveta SATINOVÁ, tel: 737 709 851, e-mail: isatinova@frydlantno.cz 
 
40. ročník Mánesovou stezkou  
Datum konání: 7. 9. 2019  
 
Turistický pochod je pojmenován po slavném českém malíři, který v 19. století pobýval 
a tvořil v Těšínských Beskydech. Akce byla součástí národopisných dnů „Slezské dny 
2019“. Pěší trasy 7 až 50 km, cyklotrasy 25 až 65 km startovaly z několika míst – 
ze Stříteže, Návsí, Třince a Mostů u J., start jedné trasy dokonce začínal na Slovensku 
ve Staškově. Cíl akce je společný v Dolní Lomné. Nezapomíná se na rodiny s dětmi – 
součástí je kočárková trasa. Pořadatel: Klub českých turistů Třinec  
Kontakt: Věra BYCZANSKÁ, tel: 723 272 209, e-mail: kct.trinec@post.cz, 
https://apl.trz.cz/kct-trinec  
 
19. ročník Oslavy beskydských turistických jubileí – 120 let turistiky na Slavíči 
Datum konání: 28. 9. 2019  
 
Den české státnosti, státní svátek, patří tradičně oslavám jubileí beskydských chat 
a turistiky v Beskydech. Kolářova chata Slavíč, přístupná z obce Morávka nebo z Horní 
Lomné, se nachází na hlavním hřebeni Těšínských Beskyd a patří k nejoblíbenějším 
chatám této oblasti. Tradičně jsme si připomněli historii turistiky spojenou s tímto 
místem, nechybělo bohaté občerstvení a kapela Čeladenka. Pořadatel: KČT, oblast 
Moravskoslezská, sekce historie. Kontakt: Jan SLÁDEK, tel: 776 126 091, tel: 736 754 
659, e-mail: kct.sladek@quick.cz 
 
70. ročník Sraz oddílů, zabývajících se tábořením, turistikou a pobytem v přírodě  
Datum konání: 20. – 22. září 2019 
 
Víkendové setkání oddílů mládeže se uskutečnilo v Oderských vrších v údolí říčky 
Seziny. Hlavní soutěží srazu byl pětiboj o putovní štít vítězů. I další program byl 
ve znamení soutěží a her. Soutěžilo se např. o nejlepší scénku či písničku u táboráku, 
nejlepší oddílovou kroniku, vázání uzlů či lasování. Pořadatel: BVÚ – Centrum pro 
volný čas z.s.  Kontakt: Petr MIKA - AKIM, tel: 606 778 891, e-mail: bvu@bvu.cz, 
www.bvu.cz 
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17. ročník cyklu Novoroční čtyřlístek  
 
Přehled čtyřlístků v naší oblast přelom 2019 a 2020 : 
 

Č Datum Ročník Název Pořadatel 
Počet 

účastníků 
Příspěvek 

[Kč] 

1 29. 12. 19 21. Poslední šlápota roku KČT, odbor Kopřivnice 45 2 220 

2 1. 1. 20 46. 
Hvězdicový novoroční 
výstup na Praděd a 
Šelenburk 

KČT, odbor Krnov 2 200 9 500 

3 1. 1. 20 35. 
Novoroční výstup na 
Palkovické hůrky 

KČT, odbor Hukvaldy 280 4 295 

4 1. 1. 19 19. 
Novoroční výstup na 
Výšinu 

KČT, odbor Bílovec 52 1 000 

5 1. 1. 20 20. 
Novoroční výstup na 
Landek 

KČT, odbor Baník 
Ostrava, TOM Pavouci 

351 5 318 

6 1. 1. 20 17. 
Novoroční čtyřlístek 
2020 - Slezská brána 

KČT, odbor Horní 
Datyně 

150 5 182 

7 1. 1. 20 16. 
Novoroční čtyřlístek – 
Hončova hůrka 

KČT Příbor 78 3 589 

8 1. 1. 20 14. 
Novoroční výstup na 
haldu Ema 

OKČT SSK Vítkovice 682 6 009 

9 4. 1. 20 7. 
Novoroční čtyřlístek - 
výstup na Svinec 

KČT, odbor Nový Jičín 193 7 150 

10 4. - 5. 1. 20 44. 
Lyžařský přejezd 
Nejvyššími vrcholy 
Beskyd 

sekce lyž. turistiky 
KČT, oblasti MSK 

54 1 060 

11 5. 1. 20 8. 
Novoroční čtyřlístek – 
hvězdicový výstup na 
Prašivou 

KČT, odbor TJ VP 
Frýdek -Místek 

230 3 530 

12 10. -12. 1. 20 30. 
Zimní táboření nad 
údolím Moravice 

KČT, odbor Tramp 
Bohumín 53 1 000 

13 11. 1. 20 52. Zimní sraz TOM 
Moravskoslezská 
krajská rada ATOM 

297 6 420 

     4 665 56 273 
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SEKCE PROGRAMOVÉ RADY 
 
Sekce pěší turistiky (S PT) Josef Drozdek, Mgr. Ondřej Burel, Anna Wernerová 

 
Hodnocení činnosti sekce provedl Mgr. Ondřej Burel prezentací v PowerPointu 
 
Zhodnocení činnosti sekce LT MSK 2019 
Za sekci cykloturistiky: Radek Holub, v.r.  
 

 Pod hlavičkou naší sekce proběhl Přejezd nejvyššími vrcholy Beskyd. Jedná 
se o tradiční akci, v roce 2019 to byl již 43. ročník.  

 V únoru proběhl 50. ročník zimního srazu na Skurečené , který byl zároveň 
XII. Krajským srazem turistů, součástí bylo i zimní táboření a celá akce byla 
zařazena mezi významné akce KČT v roce 2019. 

 Akce se vydařila jako po stránce účasti, tak po stránce organizační, za což patří 
pochvala pořadatelům z odboru KČT, TJ Nový Jičín. 

 Mezi hlavní úkoly pro rok 2019 patřila příprava Zimního srazu v Rýmařově, 
kde v gesci sekce LT je příprava a organizace lyžařského programu a 
organizace této akce, je pro nás hlavní náplní a výzvou i pro rok 2020. 

 
Zhodnocení Sekce cykloturistiky (S CT) Oleg Jánský, Dr. Ing. Jan Břuska 
Za sekci cykloturistiky: Oleg Jánský, v.r.  
 
V letošním roce byla sekcí cykloturistiky plánovaná pouze jedna akce a to 52. ročník 
cyklojízdy Okolo Tatier, která se konala se ve dnech od 6. 6.  do 9. 6. 2019.  
Této cyklojízdy se zúčastnilo 16 cyklistů  KČT oblasti Moravskoslezské, kteří během 
dvou dnů na kole ujeli celkem 230 km okolo celého pohoří Vysokých Tater. 
Pořadatelům z Cykloklubu Nižná se opět podařilo vytvořit perfektní atmosféru, pro 
kterou se řada cyklistů z okolních zemí na tuto cyklojízdu každoročně vrací. 
53. ročník cyklojízdy Okolo Tatier se bude konat od čtvrtka 12. 6. 2019 2020 do neděle 
14. 6. 2020. Vzhledem k tomu, že se opravdu jedná o ukázkovou cykloturistickou akci, 
i letos jej zařazujeme do plánu KČT oblasti Moravskoslezské. 
Vzhledem k tomu, že v letošním roce nebyl uskutečněn sraz cyklistů KČT, zúčastnili 
jsme se od čtvrtka 29. 8. 2019 do neděle 1. 9. 2019 srazu cykloturistů Klubu 
slovenských turistů v Ružomberku. Tento sraz se na Slovensku pořádá každý rok a 
pravidelně se ho zúčastňuje přes 300 cyklistů. I v příštím roce se ve dnech od středy 
19. 8. do neděle 23. 8. 2020 uskuteční. Budou jej pořádat členové KST Turiec 
v Martině. Bylo by dobré, kdyby alespoň pár příznivců cykloturistiky z KČT se přijelo 
přesvědčit o tom, že takovéto setkání cyklistů, nejen ze Slovenska, má smysl pořádat. 
Ve stejném termínu tj. od středy 19. 8. do neděle 23. 8. 2020 má být pořádán letní 
turistický sraz KČT v Duchcově. Obvykle v rámci tohoto srazu bývají připraveny 
doprovodné akce, mezi nimi i cykloturistické etapy. Cykloturisté KČT by měli ocenit 
snahu pořadatelů a zúčastnit se jednotlivých etap pořádaných v rámci tohoto srazu. 
Stejně tak jako vloni, ani letos, pokud je mi známo, nebyl u Moravskoslezské oblasti 
KČT zájem o získání kvalifikace vedoucího cykloturistiky. 
Vzhledem k tomu, že jednotlivé akce KČT na rok 2020 budou zahrnuty v celostátním 
kalendáři a tento bude k dispozici po programové radě KČT, bude plán sekce 
cykloturistiky upřesněn a z kraje roku 2020 dán na vědomí.  Zájemcům o cykloturistiku 
doporučuji sledovat nové webové stránky naší oblasti, kde budou zveřejňovány 
podrobnosti k jednotlivým plánovaným akcím sekce cykloturistiky. 
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Sekce historie (vlastivědná) (S H) Mgr. Jan Sládek, Ing. Břetislav Boháč 
Za sekci historie: Břetislav Boháč, v.r.  
 
V roce 2019 se podle plánu uskutečnily několik významných akcí připomínajících 
historii turistiky v našem kraji.  
První takovou akcí byl 50. zimní sraz turistů a současně XII. krajský sraz turistů, 
který se uskutečnil v Beskydech u chaty na Skurečené dne 23. 2. 2019, který připravili 
turisté z KČT, odbor TJ Nový Jičín, sraz byl též spojen se zimním tábořením 
Připomínka 95 let vzniku turistické chaty na Ropičce v Moravskoslezských Beskydech 
se uskutečnila v sobotu 22. června 2019. Chatu k plnému využití turistům a lyžařům 
vybudoval odbor KČST ze Slezské Ostravy v roce 1924 (architekt Jaro Čermák 
z Místku) Přesný datum otevření byl 5. 10. 1924. K místu samotnému měl velký vztah 
slezský básník Petr Bezruč. Dal svolení k pojmenování chaty svým jménem a 
neodolal. Dva týdny po slavnostním otevření navštívil chatu. Verš, který tady na 
památku zanechal, jsme nechali zvěčnit na pamětní desce, která byla na nově 
rekonstruované chatě odhalena Ing. Janem Havelkou, čestným předsedou KČT spolu 
se starosty obcí Řeka, Komorní Lhotka a Morávka, jejichž katastry se u chaty 
setkávají. Všechny tři obce akci podpořily i finančně. Za nepříliš příznivého počasí se 
u chaty sešlo asi 200 turistů, zahrála folklórní kapela a současní vlastníci, manželé 
Jüngerovi při této příležitosti otevřeli pro návštěvníky této části Beskyd kryté venkovní 
posezení s možností občerstvení a seznámili přítomné se svými dalšími plány.  Vlastní 
chatu nabízejí k pronájmu na vícedenní pobyty. Jsme rádi, že chata opět poskytuje 
služby turistům. 
Významné výročí si připomněli tomíci. TOM BVÚ z Ostravy připravil na víkend 
od 20. 9. do 22. 9. 2019 v pořadí už 70. sraz oddílů, zabývajících se tábořením 
a pobytem v přírodě. Setkání se účastní v průměru kolem 350 dětí a jejich vedoucích, 
historie srazů se počítá od r. 1964, kdy do r. 1978 se každoročně konaly srazy dva 
(jarní podzimní), proto za těch 56 let bylo těch srazů 70.  
V pátek 27. 9. 2019 se uskutečnilo slavnostní setkání současných i bývalých členů 
KČT Baník Ostrava, kdy bylo připomenuto 120 let vzniku odboru KČT Moravská 
Ostrava, kdy KČT Baník Ostrava je jeho přímým pokračovatelem. 
Další setkání připomínající 120 let turistiky na Slavíči se uskutečnilo 28. září 2019 
přímo u Kolářovy chaty na úbočí Slavíče s výhledy na hraniční hřeben Velkého 
Polomu.  Přehledná historie místa byla zveřejněna v článku Mgr. Jana Sládka 
v jednom z čísel časopisu Turista v loňském roce. Nejužší spolupráce s KČT 
se projevila při pořádání zimních táborů „Klondyke“. Táborníci z celé ČR si chválili 
zázemí chaty, které poskytovala od 31. (1997) do 50. ročníku v r. 2016, vždy 
po 10 letech na blízkých vrcholech, Slavíči a Kalužném. V den státního svátku 
28. 9. 2019 jsme si tedy připomněli výročí 120 let turistiky na Slavíči, bylo nás takřka 
300 účastníků. Tradice bude zachována. Poděkovali jsme končícím majitelům, 
navázali spolupráci s novými vlastníky, manžely Cháňovými, položili jsme kytičku 
k pomníku zakladatelů chaty. Zahrála coutry skupina Čeladenka, zapěli jsme sborem 
„Beskyde, Beskyde …“ 
Byly zahájeny přípravy na zájezd do Slovinska (organizuje KČT, odbor Horní Datyně), 
kdy bude připomenuto 120 let chaty Česká Koča (29.7.-2.8.2020). 
Byla zpracována příprava zajištění letošního 20. ročníku jubileí beskydských chat, 
který se uskuteční 27. 9. 2020. 
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Sekce zdravotně postižených turistů (S ZdP) Ludmila Grossmanová 
Za sekci historie: Ludmila Grossmanová, v.r.  
 
KČT - Sekce zdravotně postižených sdružuje 7 odborů ZdP v současné době pouze z 
Moravských krajů, když 4 odbory jsou činné na území Moravskoslezského kraje, 2 v 
kraji Olomouckém a 1 v kraji Jihomoravském.  Členská základna v průběhu roku 2019 
čítala 171 členů.  
 
Schůzky výboru se v roce 2019 nekonaly - provozní záležitosti sekce se řešily 
prostřednictvím e-mailové komunikace a při setkáních na námi pořádaných 
vícedenních akcích.      
Turistický rok 2019 pro nás začal hned první lednovou sobotu, kdy jsme se v počtu 25 
osob zúčastnili Zimního výstupu na Helfštýn. Od 14. 2. do 17. 2. 2019 jsem zajistila 
ubytování v penzionu Kačeří v obci Lachov poblíž Teplic n. M. Odtud jsme denně 
autobusem dojížděli do místa konání 16. Českého zimního srazu KČT v Polici n. M. 
Můžeme se pochlubit účastí skupiny 37 členů, kteří během srazu absolvovali trasy 
podle svého zatřídění a pohybových možností. A během tohoto srazu jsme zažili i 
jedno milé setkání s neobvyklým zážitkem.  Když jedna z našich tras vedla kolem 
Ticháčkovy kaple v lokalitě Suchý důl nedaleko Police n. M., přidali se k nám cestou 
dva neznámí chodci. Po příchodu ke kapličce se ukázalo, že našim spolupoutníkem 
byl pan biskup  královéhradecký Mons. Jan Vokál s doprovodem a do zmíněné 
kapličky přišli pěšky odsloužit děkovnou mši za něčí uzdravení. Nikomu z nás nevadila 
hodinka zdržení ani to, že jsme se stali jedinými účastníky této mše, ze které jsme 
všichni - lidé věřící i nevěřící a přes mrazivé počasí - odcházeli na pokračování trasy 
se sluncem v duši.  
Místem konání 39. Oblastního srazu KČT ZdP turistů Moravskoslezského kraje o 
posledním dubnovém víkendu r. 2019 byl po několika letech opět Frenštát p. 
Radhoštěm a uspořádání srazu se ujal Sportovní klub KČT ZdP turistů Ostrava. 
Ubytování bylo zajištěno v internátě místní střední školy a trasy mířily do známých i 
méně známých koutů Beskyd v okolí Frenštátu. Na srazu byly zastoupeny všechny 
odbory KČT ZdP a přijelo 48 účastníků. V rámci týdne turistiky ZdP proběhl v květnu 
2019 pro zájemce týdenní pobyt v Železné Rudě na Šumavě. Přestože účastníkům 
nepřálo počasí, denně absolvovali zajímavé trasy v okolí Železné Rudy. 
Na přelomu května a června 2019 uspořádal odbor Brněnský plazivec 18. Oblastní 
sraz ZdP turistů Jihomoravského kraje, přičemž ubytovací a stravovací zázemí bylo 
zajištěno v kempu Olšovec u stejnojmenného rybníku v Jedovnici. Připravené trasy 
nás zavedly třeba k větrnému mlýnu v Rudicích, na rozhlednu Podvrší ve Veselicích, 
navštívili jsme Sloupsko-Šošůvské jeskyně i propast Macochu a také zážitkový lom 
Velká Dohoda. Na sraz přijelo 51 účastníků. 
Při výběru místa pro uskutečnění 27. Celostátního srazu KČT ZdP turistů padl los na 
město Žamberk a bylo zvoleno datum konání od 29.6.2019 do 2.7.2019. Uspořádáním 
srazu byl pověřen odbor Odry. Ubytování a stravování nám bylo poskytnuto na 
internátu Střední školy obchodu, řemesel a služeb v  Žamberku. Při přípravě tras jsme 
využili toho, že v nedalekém okolí města je několik hradů, zámků a historicky i turisticky 
zajímavých míst, která jsou navíc propojena značenými trasami.  A tak jsme putovali 
okolím hradů Litice a Potštejn, navštívili jsme zámecké zahrady v Častolovicích, zámky 
v Kostelci a Doudlebech n. Orlicí a také třeba muzeum krajky ve Vamberku. V 
samotném  Žamberku pak Tyršovu rozhlednu a rodný domek Prokopa Diviše. A 
protože panovala docela velká horka, chodili se někteří z nás po večerech ochlazovat 
koupáním v místním aquaparku. Na srazu bylo přítomno 48 účastníků.  
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V září 2019 se konal v Janoušově Oblastní sraz ZdP turistů Olomouckého kraje. Jeho 
pořadatelem byl odbor KČT ZdP Zábřeh. Tohoto srazu jsem se z vážných osobních 
důvodů nezúčastnila ani jsem nezískala žádné informace o jeho průběhu – nemohu 
tedy tento sraz objektivně zhodnotit.  
 
No a konečně v minulém týdnu jsme se ve dnech 15.11.-17.11.2019 a v počtu 30 osob  
zúčastnili Putování za posledním puchýřem 2019 v Olomouci. 
 
Kromě těchto větších a významnějších akcí probíhaly po celý rok jednodenní vycházky 
pořádané jednotlivými odbory. 
 
 
Sekce IVV a OTO (S IVV) Jitka Musilová, A.Wernerová, H.Schenker  
Hodnocení sepsala Jitka Musilová, v.r.  
 
Sekce se sešla 2x během roku. 
Program schůzí se týkal nových zpráv v oblasti mezinárodní turistiky, které byly 
uveřejněny na webu KČT, v časopise Turista nebo z osobních zkušeností z akcí IVV.  
 
Seminář IVV – ústředí – se nekonal. 

1. IVV – Evropa – byly prezentovány elektronicky, kde byli zájemci o akce 
informováni                                  

2. Akce IVV organizované na území ČR-  turisté MS oblasti navštěvují, plní 
podmínky IVV, jejich plnění je evidováno určenými členy sekce IVV KČT. Za 
splněné podmínky jsou turisté na republikových akcích KČT odměněni diplomy 
nebo odznaky.  Akcemi jsou např. zimní a letní sraz turistů, Poslední puchýř 
nebo Pochod IML v Brně Všechny tyto akce členové sekce absolvovali.  Také 
některé OKČT MS oblasti připravují své akce k plnění podmínek IVV, např. 
OKČT Krnov, OKČT Vratimov. Razítka IVV je možné získat i při akcích oslav 
beskydských chat.                                                                                                                                                                    

3. Sekce během roku 2018 / 19 informovala odbory KČT MS oblasti o významné 
akci IVV  -  připravovanou v r. 2019 ve Francii - 16. světovou olympiádu IVV 
v Aix en Provence, která se konala 15. – 19. 10. 2019. Po dlouhých úvahách 
byl připraven autobusový zájezd, (rozhodnuto bylo v listopadu 2018). 
S možností účasti byli turisté jednotlivých odborů seznámeni sekcí IVV včas.  

4. Sekce IVV připravila přehled OTO a TTO distribuované OKČT naší oblastí. 
Přehled obsahuje 33 OTO nebo TTO. Prověřujeme nyní správnost adres 
distributorů. Ohlas je mizivý.                                                                                               

5. V roce 2019 se konal i letní sraz turistů, tzv. V4, letos v Maďarsku Po návštěvě 
Letního srazu na Slovensku, na Duchoňce, všem našim turistům bylo 
doporučeno. Všichni členové sekce se také zúčastnili.                                                                        

6. Od března 2019 se sekce zapojila i do přípravy XI.MZST v Rýmařově. J. 
Musilová byla členkou štábu s funkcí organizačního pracovníka. Pro samotný 
sraz byla zajištěna razítka IVV pro pěší a lyžařskou turistiku. Udělování razítek 
se ujal H. Schenker. Další členka sekce – A. Wernerová byla vedoucí trasy. 
 

Je nutno sdělit, že všichni členové sekce IVV Programové rady KČT MS oblasti plní 
podmínky IVV/ IML  a zúčastňují se akcí IVV. 
V letech 2020 – 2022 byl vyhlášen další ročník „10 pochodů IVV“. První akci jsme 
navštívili – Zimní pochod Prahou – 12. 1. 2020. 
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Vydávání ocenění  -  7.3. Hornobřízský puchýř – Horní Bříza                                                                
                                  4.4. Za povidlovým koláčem – Benešov 
                                  4.7. Putování za Mistrem Janem – Rakovník 
                                  12.7. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku – Vsetín 
                                  14.11. Za posledním puchýřem – Brno, Bystrc             
 
Další akce IML § IVV CUP  
 
4. 5.   IML Cambera (Austrálie)                      4. – 7. 5  IVV Asipiáda Vladivostok 
23.-  24. 5. IML Bern – Belp (Švýcarsko)       29. – 30. 8. IML Verdal (Norsko) 
11. - 13. 6. IVV Europiáda (Rakousko)           8. – 11. 10.I VV Marbella (Španělsko) 
 
Europiády v Rakousku se všichni členové sekce zúčastní, jsou přihlášení podle 
pokynů, prosinec 2019. 
 
 
„Mimo“ PR: 
 
Sekce výkonnostní  
Zprávu napsal Josef Čigelský 
 
Výkonnostní turistika je velmi zajímavou činností a je to jedna z oblastí, kde jsou dána 
pravidla a kde lze soutěžit a srovnávat. Výkonnostní turistikou se v oblasti zabývá 
pouze několik odborů. Byly změněny podmínky základního odznaku – nově se hodnotí 
účast, nikoliv kilometry. K základnímu odznaku byl přidán „diamantový“ stupeň. 
Podrobné informace o výkonnostní turistice lze nalézt na stránkách klubu: 
http://www.kct.cz/cms/sekce-vykonnostni-turistiky   
 
Získané odznaky za rok 2019:  
VOPT- bronz 2x, VOZT bronz 2x, VOCT bronz 1x,  ČMT  bronz 1. 
VO ZdP Pěší turistika bronz 6x,stříbro 1x,  Zimní turistika bronz 6x, stříbro 2x.  
 
 
Sekce metodická  
Zprávu napsal: Stanislav Prais 
 
Ve dnech 1. až 3. listopadu 2019 proběhlo školení vedoucích pěší turistiky v penzionu 
Velké Sedlo u Kružberku. Zúčastnilo se 16 zájemců ze sedmi odborů naší oblasti. 
Během tří dnů čekaly na účastníky školení odborné přednášky, praktické ukázky, 
týmové úkoly i závěrečný test, který všichni úspěšně zvládli. Takže v naší oblasti může 
nově pracovat 16 vyškolených vedoucích.  
V roce 2020 metodická sekce nebude organizovat školení vedoucích pěší turistiky, 
počítáme se školením v listopadu 2021. 
 
 
Závěrečné zhodnocení předsedy Programové rady 
 
Předpokladem účinné práce sekcí je úzká spolupráce jejich předsedů (zástupců) 
s příslušnými sekcemi při ústředí KČT. 
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Při výše uvedených akcích se předpokládá pomoc sekce pořadatelům akcí, tak aby 
byly připraveny jako vzorové. 
Zároveň se při určených turistických akcích předpokládá aktiv patřičných sekcí, na 
kterém se mohou zúčastnit zájemci o daný druh turistiky, získat informace a seznámit 
se s problematikou přesunu a práce sekce. 
Ctěným předsedům sekcí a jejich aktivním členům se doporučuje zpracování 
podrobného plánu a doplňování sekcí novými zájemci o práci.  
Finanční prostředky budou čerpat pouze sekce, které předloží svůj roční plán a 
rozpočet. 
 
Zpracoval, informace: leden 2020 
Zbyněk Husák, tel.:736 606 977, e-mail: zbynekhus@mail.cz 
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Plán Programové rady a sekcí - 2020 
 
 
Programová rada (PR) KČT oblasti Moravskoslezské: 

 
Schůzky: 
 
16. 2. 2020 Konference KČT, oblast Moravskoslezská. Cihelna u Chýlků, Ostrava 
21. 11. 2020 Aktiv PR a porada předsedů KČT, oblast Moravskoslezská.  

Místo bude upřesněno. 
 
Dlouhodobé úkoly, které plynou z programu KČT v dalších letech: 
 

 Víceleté seriály turistických akcí v oblasti (Novoroční čtyřlístek, Beskydský 
MontBlanc, 200 let Muzejnictví, Dvoustovka, Jubilea turistiky, Toulavý kočárek, 
event. další) 

 Vytvoření nového cyklu pochodů „Moravskoslezské chaty“, který nahradí 
MS vrcholy 

 Vlastní turistické akce pořádané odbory KČT, event. sekcemi 
 Získávání a doplňování rad a sekcí novými, aktivními členy 
 Zapojení se do akce Čisté Beskydy a Ukliďme svět, Ukliďme Česko 

 
HLAVNÍ OBLASTNÍ AKCE KČTA VÝZNAMNÉ AKCE KČT ČR 2020: 
 
XI. Mezinárodní zimní sraz turistů 2020  
Datum akce: 30. 1. 2020 - 2. 2. 2020  
Zveme vás do Rýmařova, nejzápadnějšího města Moravskoslezského kraje, 
na XI. Mezinárodní zimní sraz turistů. Tyto srazy se konají od roku 2000 vždy po dvou 
letech - střídavě na území Česka, Slovenska nebo Polska. Právě Rýmařovsko je pro 
uskutečnění srazu ideální lokalitou. Nabízí dobré sněhové podmínky, upravované 
běžecké trasy, moderní lyžařské areály. Vydejte se s námi poznat nádhernou přírodu 
zimních Jeseníků, využijte bohatý turistický program a pobavte se na některé 
z doprovodných akcí.  
Pořadatel: Klub českých turistů, oblast Moravskoslezská 
 
60. ročník Dálkový pochod "Bezručova Moravice" 
Datum akce: 11.4. 2020 
Nejstarší turistický pochod se koná v nejkrásnější části Opavska. Provede vás údolím 
řeky Moravice a okolím zámku Hradec nad Moravicí. Připraveny jsou trasy pro pěší 
v délce od 7 do 50 km, pro cyklisty 36 a 60 km. Start a cíl je u Národního domu v Hradci 
nad Moravicí.  
Pořadatel: odbor KČT "VHT Opava" a odbor VHT TJ Opava 
 
20. ročník Oslavy beskydských turistických jubileí 
Datum akce: 27.9.2020  
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Vyvrcholení tohoto seriálu akcí se uskuteční na celém hřebenu beskydského Gruně, 
místa, které je kolébkou turistiky v Beskydech. Vzdálenějším účastníkům se nabízí 
možnost strávení svátečního prodlouženého víkendu v Beskydech. Navrhovaný 
program: 26. 9. ubytování Visalaje, výstup na Lysou horu; 27.9. účast na akci Oslava 
beskydských jubileí (Turistické chaty: Gruň – Charbulák, Švarná Hanka, Bílý Kříž a 
Daněk, Sulov, Kysuca); 28.9. program dle vlastní volby a odjezd.  
Pořadatel: KČT, oblast Moravskoslezská, sekce historie. 
 
DALŠÍ HLAVNÍ OBLASTNÍ AKCE KČT 2020  
 
20. ročník Novoroční výstup na Landek 
Datum konání: 1. 1. 2020 
V rámci série Novoročního čtyřlístku. 
Pořadatel:KČT Baník Ostrava 
 
35. ročník Novoroční výstup na Palkovické hůrky 
Datum akce: 1.1.2020  
Sraz účastníků bude NA Nový rok v 11.00 hodin na vrcholu.  
Výstup po vlastní ose. Touto akcí se opět připojujeme k sérii novoročních výstupů 
nazvaných NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK.  
Na Kubánkově bude zapálená vatra, zajištěné občerstvení a dechová hudba.  
Pořadatel: OKČT Hukvaldy 
 
20. ročník Po sopkách Bruntálska 
Datum akce: 25.4.2020  
Na území Bruntálska a Nízkého Jeseníku se nachází jedny z nejmladších sopek 
na našem území. Vždy poslední sobotu v dubnu pořádá krnovský odbor pochod, jehož 
trasy vedou přes sopky Uhlířský vrch s poutním kostelem a monumentální lipovou alejí 
s křížovou cestou, Venušinu sopku a Velký Roudný – nejvyšší sopku Nízkého 
Jeseníku. Trasa vám nabídne překrásné výhledy na Praděd a celý hřeben Jeseníků i 
na přehradu Slezská Harta.  
Pořadatel: KČT, odbor Krnov 
 
20. ročník Turistický pochod Okolo Karviné 
Datum akce: 17. 5. 2020 
Trasa vede směrem k Lázním Darkov-rehabilitační zařízení. Pokračuje přes Černý les 
po státní hranici s Polskem až do cíle ke Slezské universitě. Trasa měří 10 km. 
Účastníci pochodu mají možnost zdarma navštívit Karvinský zámek. Pochod je 
dotován Magistrátem města Karviné. V cíli každý účastník dostane občerstvení, 
upomínkové předměty a magnetku pochodu. 
Pořadatel: KČT, odbor Baník Karviná 
 
55. ročník Krnovská padesátka pěšky a na kole 
Datum akce: 23. 5. 2020  
Nejznámější turistická akce v Krnově vám představí památky a zajímavosti města a 
okolí. Trasy vás zavedou na Cvilín, kde se nachází barokní poutní kostel. (Rozhledna 
v současné době pro rekonstrukci uzavřena). Uvidíte zříceninu gotického hradu Cvilín 
– Šelenburg. V Úvalně pak můžete navštívit rozhlednu Hanse Kudlicha, který se 
zasloužil se o zrušení roboty, další rozhlednu potkáte na Ježníku.  
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Pořadatel: KČT, odbor Krnov 
 
Účast na oslavách jubilea 120. let turistické chaty Češka koča, Slovinsko  
Termín akce: 29. 7. – 2.8. 2020  
 
Chatu Češka koča postavil Český odbor Slovinského planinného družstva se sídlem 
v Praze. Chata se nachází v nadmořské výšce 1 543 m pod nejvyšším vrcholem 
Kamnických a Savinjských Alp. KČT, odbor Horní Datyně pořádá čtyřdenní výlet 
s podporou autobusu, aby si připomněl výročí založení chaty. Na programu 
je vysokohorská turistika, ubytování ve vlastních stanech v kempu v obci Jezersko. 
Přihlášky do konce března 2020. Pořadatel: KČT Horní Datyně 
 
45. ročník Rýmařovská padesátka 
Datum akce: 5. 9. 2020  
Zveme vás na 45. ročník pochodu, jehož zakladateli v r. 1976 byli Fr. Vychodil 
a MUDr. Zd. Němeček. Kromě 50 km pěší trasy jsme pro Vás připravili také 35, 25 15 
a 5 km pěší túru a nejen to; můžete vyrazit na tradičně perfektně připravené cyklotrasy 
v délce 60, 35, 20 a 5 km. Při pěších a cyklotrasách se můžete kochat přírodou 
Nízkého a Hrubého Jeseníku, dalekými výhledy jesenické přírody.  
Pořadatel: KČT, odbor Rýmařov 
 
 
30. ročník Zahájení zimní sezony v Beskydech 
Datum akce: 20. -22. 11. 2020 
 
Zimní táboření se obvykle koná v Bukovci, v nejvýhodnější obci ČR v trampské osadě 
T. O. SCARBORRO. Sjíždějí se zde pravidelně kamarádi, turisti a trampi holdující 
zimní romantice z celé republiky, ale i Polska a Slovenska. Denní program je 
individuální, obvykle turistický. Raritou je Bukovecký Koňobus. Na večer je připravena 
tombola a zábava u kytary. Srdečně zveme všechny fajn lidi, jak tábořící i průchozí. 
Jubilejní ročník chystá překvapení. Pořádá: KČT, odbor tramp Bohumín 
 
 

DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKCE KČT v ČR 2020: 
 

21. 3. 2020 25. ročník Pochod Čertova podkova 
Pořádá: KPDK Sedlec-Prčice 

6. – 7. 6. 2020 2. setkání dopisovatelů a čtenářů časopisu Turista, Masarykova chata, Šerlich, 
Pořádá: KČT, odbor Hradec Králové z.s. a ČO SPD 2017 Praha 5 

6. 6. 2020 50. Líšenské pochody Českým rájem 
Pořádá KČT TJ Sokol Líšný 

19. - 23. 8. 2020 17. Letní turistický sraz Duchcov - Giacomo Casanova v Duchcově 
Pořádá: KČT TJ Sokol Duchcov a KČT Litvínov 

10. – 13. 9. 2020 10. Dny vysokohorské turistiky na skalách Žďárských vrchů 
Pořádá: Sekce VHT KČT 

26. – 27. 9. 2020 51. ročník Jede Kudrna okolo Brna, akce IML, IVV  
Pořádá: KČT Mapa Brno, město Brno – Bystrc, Kraj Jihomoravský 

16. – 18. 10. 2020 Festival amatérských turistických filmů a fotografií Sokolov 2020 
Pořádá: KČT, oblast Karlovarský kraj ve spolupráci s KČT, odbor 
Krušné hory Sokolov 

13. – 15. 11. 2020 49. ročník Za posledním puchýřem Brno 
Informace k akci najdete na www.kct.cz 
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Dlouhodobé seriály: 
Dvoustovka při turistických akcích 
 Seriál akcí Beskydský MontBlanc 
 200 let Muzejnictví 
 Akce s turistickými známkami a nálepkami edice KČT 
 Novoroční čtyřlístky v Moravskoslezské oblasti 

 
 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – výběr akcí partnerských spolků 
 

Klub slovenských turistov (KST), RR KST Čadca 
(Regionálna rada KST) 

 
 

19. 4. 2020  Zahájenie 100 jarnýchkilometrov na Marťakovskom kopci 
Organizátor: RR KST Čadca  

16. 5. 2020  KrajomDrotárie- 21. ročník Organizátor: KST Vysoká nad 
Kysucou(A.Opial-00421 911902250)  

6. 9. 2020  LetnýprechodKysuckou vrchovinou - 10,15,35km, 42. ročník 
Organizátor: ŠKT Kysucké Nové Mesto 

18. 10. 2020  Ukončenieletnejturistickej sezóny na Vojtovom vrchu – 13. 
ročník Organizátor: RR KST Čadca  

Kontakt: Žabka František – 00421 904 851 972 frazabka@gmail.com, http://rrkstcadca.weblahko.sk/  

 
PolskieTowarzystwoTurystyczno 

- Sportowe "BeskidŚląski" w Republice Czeskiej 
 
 

 
1.8.2020 Rajd o kyrpceMaciejaOrganizátor: PTTS "BeskidŚląski" w 

Republice Czeskiej 
Start: Návsí, Hrádek, Mosty u Jablunkova, trasy 7 – 10 km, PT, CT. 
Cíl: Jablunkov - GorolskieŚwięto,  

Kontakt: Wanda FARNIK, tel: 777 746 320, e-mail: info@ptts-beskidslaski.cz  
Český Těšín 

 

SEKCE PROGRAMOVÉ RADY 
 
Sekce pěší turistiky (S PT) Mgr. Ondřej Burel, Anna Wernerová 

 
 Ve spolupráci s pořadateli a SZ Muzeem Opava dílčí akce k: 200 let 

Muzejnictví (Sládek) 
 Kompletní agenda k seriálu: Dvoustovka (Burel) 
 Zájezd na pochod Za posledním puchýřem (Burel) 
 Postupná digitalizace propozic turistických akcí ve spolupráci s jednotlivými 

pořadateli - odbory KČT (Burel) 
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Sekce lyžařské turistiky (S LT) MUDr. Radovan Holub, Jan Klega 
 Seriál Novoročních čtyřlístků v MS kraji, prosinec 2019/leden 2020 (Sládek) 
 44. Lyžařský přejezd nejvyššími vrcholy Beskyd, 4. – 5. 1. 2020 (Holub) 
 XI. Mezinárodní zimní sraz turistů Rýmařov 30. 1. -2. 2.2020 (KČT, oblast 

Moravskoslezská) 
 54. roč. Zimní táboření Klondyke, Beskydy –Lipí, Kotař 11.-13.12.2020(KČT, 

odbor Horní Datyně) 
 
Sekce cykloturistiky (S CT) Oleg Jánský, Dr. Ing. Jan Břuska 

 Účast na cykloakci „53. ročník Okolo Tatier na Slovensku 12. -14. 6.2020 
 Osvěta a propagace cykloturistických soutěží  

 
Sekce vodní turistiky (S VT) Adam Šindler 

 Vydání a prezentace „Přehledu vypouštění vod“ z přehrad v r. 2020 v MS kraji 
 Využití nové loděnice na Ostravici u Slezskoostravského hradu 
 Celoroční sjezdy řek dle kalendáře akcí 2020(Odra, Ostravice, Moravice) 

 
Sekce vysokohorské turistiky (S VHT) Václav Pokorný 

 Zabezpečení výcviku minima VHT pro členy a zájemce 
 Účast na 10. ročníku Dnů vysokohorské turistiky na skalách Žďárských vrchů 

10. -13.9 2020 
 Vzájemná součinnost odborů ve výcviku (společná akce, výměna zkušeností, 

společný aktiv) Termíny a místa jednotlivých akcí zatím nejsou stanoveny. 
 Celoroční akce odborů VHT dle kalendáře akcí 2020 

 
Sekce ochrany přírody(S OP) Adéla Husáková (CHKO Beskydy), Ing.Ján Babnič 
(CHKO Jeseníky), Ing. Martina Husáková (CHKO Poodří) 

 
 Aktiv: Ochrana přírody, povinnosti pořadatelů tur. akcí, CHKO Beskydy- 

podzim 2020, chata Prašivá 
 

Sekce historie (S H) Mgr. Jan Sládek, Ing. Břetislav Boháč 
 Uvedení osobností do Síně slávy české turistiky na 

konferenci KČT 
 Mapování historie turistiky v MS oblasti 
 Pokračování posledního 20. ročníku oslav jubileí beskydské turistiky 

Turistika v srdci Beskyd – turistika na celém hřebeni GRUNĚ 26. -28.9.2020 
 200 let Muzejnictví 
 Zájezd k oslavě 120 let chaty Češka koča, Slovinsko, Alpy, Jezersko, 29. 7. -2. 

8. 2020  
 Seniorské kafe 
 Studijní cesty 
 Publikační činnost (vydání sborníku o turistice na Gruň, články do časopisu 

Turista) 
 Schůzky sekce historie 
 Spolupráce s odbory, muzei, archivy, obecními úřady a sousedními 

turistickými spolky 
Sekce rodinné turistiky (S RT) neobsazena-hledáme nové zájemce o práci v sekci 
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 Otevírání Ondřejnických studánek 21. ročník, Frýdlant, Ondřejník, 18. 4. 2020  
 Toulavý kočárek, propagovat mezi pořadateli 

 
Sekce zdravotně postižených turistů (S ZdP) Ludmila Grossmanová 

 40. Oblastní sraz ZdP turistů Moravskoslezského kraje, Třinecko, 15. -17. 5. 
2020 

 19. Oblastní sraz ZdP turistů Jihomoravského kraje, Znojmo, 5. - 7. 6. 2020 
 17. Oblastní sraz ZdP turistů Olomouckého kraje, Třemešek u Oskavy, 4. - 6. 

9. 2020 
 Celoroční akce odborů ZdP dle kalendáře akcí 2020 

 
Sekce moto (S M) neustavena 
 
Sekce výkonnostní turistiky (SVT) Josef Čigelský 

 Přehled OTO a TTO v MS kraji, nabídka veřejnosti 
 Přehled plnění výkonnostních odznaků členů KČT, oblasti Moravskoslezské 

 
Sekce turistiky na koni neobsazena - hledáme zájemce o práci v sekci 

 Představení možností turistiky na koni vč. provedení na vhodné akci 
Sekce speleoturistiky neustavena 
 
Sekce běžecké turistiky neustavena 
 
Sekce mezinárodní turistiky Mgr. Jitka Musilová, Mgr. Jitka Veselá 

 Trasy, okruhy IVV v MS kraji – přehled, propagace 
 Příprava účasti na Euripiádě v Tyrolsku 10. -13. 6. 2020 

 
Sekce turistiky naboso neustavena 
 
„Mimo“ PR: 
Sekce metodická (Stanislav Prais) 
 
Předpokladem účinné práce sekcí je úzká spolupráce jejich předsedů (zástupců) 
s příslušnými sekcemi při ústředí KČT. 
Při výše uvedených akcích se předpokládá pomoc sekce pořadatelům akcí, tak aby 
byly připraveny jako vzorové. 
Zároveň se při určených turistických akcích, předpokládá aktiv patřičných sekcí, 
na kterém se mohou zúčastnit zájemci o daný druh turistiky, získat informace a 
seznámit se s problematikou přesunu a práce sekce. 
Ctěným předsedům sekcí a jejich aktivním členům se doporučuje zpracování 
podrobného plánu a doplňování sekcí novými zájemci o práci.  
Fin. prostředky budou čerpat pouze sekce, které předloží svůj roční plán a rozpočet. 
 
Zpracoval, informace: únoru 2020 
Zbyněk Husák, tel.:736 606 977, e-mail: zbynekhus@mail.cz 
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Zprávu o dětech a mládeži v KČT  
oblasti Moravskoslezské v roce 2019 

 
zpracoval Mojmír Nováček  
 
V MS oblasti je nejsilnější základna tomíků z celého KČT. Celkem bylo v roce 2019 
v kraji 2002 tomíků (1169 děti do 15 let, 453 mládež 15–26 let a 380 dospělých), z toho 
bylo 1545 členy KČT (34 oddíly v 11 odborech). Akce pro oddíly koordinuje 
Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM. Tradičními akcemi byl začátkem roku 
51. Zimní sraz TOM na Ostravici (244 účastníci) a 36. Uzlařská regata. 
 
Úspěšnou aktivitou oddílů TOM jsou turistické závody. Naše oddíly jsou úspěšní 
pořadatelé – krajský pohár proběhl v Ostravici, v Orlové, závody Českého poháru se 
konaly v Bílovci, Mistrovství ČR jednotlivců v Palkovicích–Metylovicích a Mistrovství 
ČR štafet ve Frýdku–Místku. Neméně úspěšné jsou závodníci z našich oddílů. 
V Českém poháru obsadily v žákovské kategorii první 4 místa oddíly Orlová, Tuláci 
Frýdek-Místek, Divočáci Frýdlant a Nezmaři Bílovec a v dorostenecké kategorii první 
a třetí místo Tuláci F-M a Nezmaři Bílovec. V Mistrovství ČR se na medailových 
místech umístili závodníci ze ZŠ Dětmarovice, Divočáci Frýdlant, MSK Orlová, Tuláci 
F-M, Žlutý kvítek Palkovice, Nezmaři Bílovec a Beskydská 9 Havířov. 
 
Oddíly TOM se účastní na akcích KČT, pořádají řadu akcí pro ostatní tomíky, jezdí na 
srazy do zahraničí (Slovensko, Rakousko), pořádají školení vedoucích oddílů 
a vedoucích táborů, uklízejí v přírodě a pomáhají značit turistické trasy. Krajská rada 
spolupracuje s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. Je také vlastníkem 
turistické základny Kraví Důl na Bobrovníkách u Hlučína. 
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Turistické chaty s podílem naší oblasti KČT  
(informace zpracoval Rostislav Kašovský) 
 
V naší oblasti jsou situovány turistické chaty KČT, které má ve správě ústředí KČT, 
přičemž na některých je naše oblast KČT spolumajitelem (Bezručova chata, Skalka).  
 
Bezručova chata na Lysé hoře a péče o její nejbližší okolí 
 
V průběhu roku 2019 získalo KČT grant od Nadace Radegast lidem ve výši 300 tis. Kč 
na projekt Revitalizace vrcholu Lysé hory – I. Etapa. V rámci tohoto bude obnoven 
zchátralý inventář – cca 128 m nového zábradlí, 10 ks laviček a 7 ks nových 
výhledových map včetně stojanů nebo nového uchycení. Část inventáře již byla 
instalována v terénu před zimou a zbytek proběhne v roce 2020. Ve spolupráci 
s hejtmanstvím Moravskoslezského kraje se již pracuje na II. etapě, která by se měla 
zaobírat především povrchem vlastního vrcholu a okolí. V létě došlo ke změně 
nájemce, stávající chatař p. I. Sklenář odešel do důchodu a nastoupil p. R. Kukuczka 
se svým týmem. Kromě běžné údržby chaty proběhly i viditelné změny, podle 
zpracovaného technologického postupu byla ošetřena a natřena fasáda a vyměněny 
problémové hlavní vchodové dveře. Z médií možná znáte informace o těžkostech 
hlavní čistírny odpadních vod, kterou vlastní sousední chata společnosti AK 1324. 
Je důležité poznamenat, že náš přečerpávací systém dávkování splašků pracuje 
správně a nyní probíhá odborná úprava kapacity a technologie ČOV tak, 
aby vyhovovala požadovaným parametrům. 
 
Chatu Skalka 
 
O chatu se průběžně stará správní rada, která zastupuje všechny čtyři spoluvlastníky. 
Pro chatu se také podařilo získat podporu z projektu Radegast lidem a to částku 300 
tis. Kč na čištění odpadních vod. V současné chvíli finišují přípravné inženýrské práce, 
na úřadech jsou podány nutné žádosti a předpokládáme, že vlastní stavba a tím 
pádem vyřešení dlouhodobého problému by mohla proběhnout ještě v první polovině 
roku 2020. Na chatě průběžně probíhají udržovací práce, postupná renovace pokojů 
a před pár týdny proběhlo předání stavby od firmy ČEZ, která provedla k chatě nové 
kabelové vedení a vyměnila staré transformátory za nové, což by mělo do budoucna 
vyřešit stabilitu dodávek elektrické energie. 
 
 
 

Za dlouholetou podporu našim klubovým projektům 
patří velké díky Pivovaru Radegast! 
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Zpráva o XI. MZST v Rýmařov 2020 
 
Město Rýmařov přivítalo ve dnech 30. 1. 2020 – 2. 2. 2020 turistky a turisty všech 
generací na XI. Mezinárodním zimním srazu turistů. Pro účastníky srazu byly 
připraveny trasy pěší i trasy pro vyznavače lyžování na běžkách. Pro příznivce 
sjezdového lyžování byly k dispozici nedaleké skiareály v Malé Morávce, v Karlově, ve 
Staré Vsi, i v Dolní Moravici. Lyžařské trasy v Hrubém Jeseníku s nejvyšší horou 
Pradědem (1492 m n. m.) byly zvoleny tak, aby poskytly možnost výběru jejich délky 
a převýšení pro vysloveně rekreační běžkaře a „tomíky“ až po ty náročné a kondičně 
dobře připravené turisty. Ještě ve středu 29. 1. 2020 se zdálo, že sněhové podmínky 
pro toto setkání budou ideální. 
 
Sraz byl zahájen v podvečer 30. 1. 2020 před Střediskem volného času v Rýmařově, 
kde byla současně prezence účastníků a informační místo. Starosta města 
Luděk Šimko přivítal všechny účastníky, zdravice pronesli Vratislav Chvátal, předseda 
KČT, Anna Krištofová, místopředsedkyně KST a Edmund Brzozowski, člen lyžařské 
sekce PTTK.  
 
Bohužel, už ve čtvrtek nastala prudká změna počasí, hodně se oteplilo a sníh se začal 
ztrácet před očima. Organizátoři museli hledat náhradní řešení, navíc Horská služba 
Jeseníky v pátek ráno nedoporučila výjezd na hřebenové trasy jednak pro silný 
nárazový vítr, ale též pro velmi sníženou viditelnost. Využita tak byla zvláště místa 
kolem bývalé Alfredovy chaty a kolem Skřítku a i přes vlhký sníh si mnozí účastníci 
zalyžovali. Obdobné podmínky trvaly i v sobotu, též bylo nutné změnit vedení tras. 
Zdatní účastníci absolvovali trasu z Ovčárny na Červenohorské sedlo a zpět, někteří 
vystoupali až na Praděd. Mnoho turistů využilo připravené pěší trasy, zejména tzv. 
Vychodilovu stezku kolem Strálku, na Rešovské vodopády a pochod ze Skřítku do 
Rýmařova. 
Zájemci měli možnost projít městskou trasu s výkladem a návštěvou technického 
muzea Hedvy, textilní továrny proslulé výrobou hedvábí. Řada účastníků navštívila mši 
svatou a koncert Rýmařovského chrámového sboru v kostele svatého archanděla 
Michaela, kdy toto setkání zakončil duchovní správce rýmařovské farnosti krátkým 
vlastivědným přehledem, což turisté velmi ocenili. Součástí srazu bylo též zimní 
táboření, které zorganizovali Roman a Karel Stachovi z KČT Horní Datyně v Kempu 
Indiana v Janovicích u Rýmařova. 
 
Na sobotním společenském večeru po krátkém tanečním vystoupení a westernové 
ukázce práskání bičem předali Zdeněk Cabalka, místopředseda KČT, Petr Holuša, 
předseda KČT, oblasti Moravskoslezské a starosta města Rýmařov Luděk Šimko 
srazovou štafetu pořadatelům příštího zimního srazu turistů členu vedení PTTK Jacku 
Potockiemu, který pozval všechny účastníky na XII. Mezinárodní zimní sraz turistů do 
Beskidu Sadeckiego, který se uskuteční ve dnech 2. 2. - 5. 2. 2022. 
Místopředsedkyně KST Anna Krištofová následně předala symbolickou štafetu 
slovenských zimních srazů Ernestu Rusnákovi, který pozval všechny přítomné na 
53. zimní sraz slovenských turistů do Levoče, sraz se uskuteční za rok ve dnech 29. 1. 
– 1. 2. 2021.  
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Ještě trochu statistiky: 
Na srazu bylo 775 účastníků, z toho 53 členů TOM (CS+SK), Sraz zajišťovalo 
74 pořadatelů, zimního táboření se zúčastnilo 35 zimních táborníků a na srazu bylo 
přítomno 21 hostů, včetně dvou zástupců maďarského turistického svazu (MTSZ). 
Celkem nás bylo 885. 
 
Můžeme prohlásit, že sraz byl převážně srazem slovenským, slovenština byla slyšet 
na každém kroku. Účastníci srazu navýšili počet obyvatel Rýmařova o 10 %.  
Na srazu bylo 82 % účastníků z KST, 12 % účastníků z KČT a 6 % účastníků z PTTK. 
Nejvzdálenějším klubem byl KST Brzda Vinné, nejvíce účastníků přijelo z východního 
Slovenska (Sabinov, Košice, Stropkov, Bardejov, Stará Ľubovňa, Vinné…), ale i 
odjinud (Orava, Kysuce…), nejvzdálenějším účastníkem byl Jacek Soltys z Gdaňska 
(PTTK), nejstarší účastnicí byla Malgorzata Pawlowska (PTTK) a nejmladším byl 
Jonáš Kratochvíl z TOM Hlučín (KČT). 
 
Velké poděkování patří za pomoc a podporu vedení Moravskoslezského kraje, vedení 
a pracovníkům města Rýmařov, vedení a pracovníkům Střediska volného času, vedení 
a pracovníkům ZŠ Rýmařov, Jelínkova, jakož i vedení Gymnázia a SOŠ a jejich 
pracovníkům za kvalitní ubytovací možnosti a výborné stravování ve školní jídelně. 
 
Obrovské poděkování patří všem organizátorům odborů KČT Břidličná, Rýmařov, 
Krnov, Kopřivnice, Slezský turista, Slezský Tomík, Nová Huť Ostrava, Třinec, 
ale i dalším, kteří se podíleli na klidném průběhu setkání a bez jejichž pomoci by se tak 
velká akce nedala připravit a uskutečnit.  
 
Organizátoři děkují všem účastníkům za účast v Rýmařově. XI. MZST je dnes již 
minulostí, těšíme se společně na další setkávání v přírodě.  
 
Ostrava, 5. 2. 2020 
Břetislav Boháč, předseda organizačního štábu srazu 
 


