
Vážení přátelé turistiky, 
 

právě jste otevřeli Kalendář turistických akcí pro rok 2022 pořádaných členy 

naší KČT, oblasti Moravskoslezské. Nechť je vám tento kalendář inspirací, 

námětem či pozvánkou na akce v něm uvedené. 
 

 

Klub českých turistů pořádá nespočet akcí pro pěší, cyklisty, běžkaře či běžce. Většina těchto aktivit 

má jedno společné - a to je pohyb na čerstvém vzduchu v lese, po loukách či na horách v kterékoli 

roční době. Veškeré tyto aktivity přispívají k tělesnému a duševnímu zdraví. Věřím, že akce 

uvedené v tomto kalendáři se budou konat a nezhatí je další pandemie či nějaké hygienické 

opatření. 

Rád bych Vám doporučil některé významné akce s dlouholetou tradicí, jak napovídají počty ročníků 

v názvu. Jsou to 47. ročník Hvězdicového novoročního výstupu na Praděd a Šelenburg, 25. ročník 

Brušperského tuláka, 30. ročník Beskydského Mont Blanku, 50. ročník Starobělských zamčisek 

nebo 20. ročník Putování Poodřím. 

V naší oblasti je silně zastoupena aktivní turistická mládež. Turistické oddíly, krom své pravidelné 

celoroční činnosti s dětmi a mládeží, pořádají i otevřené akce pro ostatní veřejnost. Mezi tyto akce 

patří například soutěže 38. ročník Uzlařské regaty, 24. ročník Lagori cup nebo i turistické závody. 

Naše mládež organizuje také srazy - 53. Zimní sraz TOM na Ostravici a 72. ročník Srazu oddílů. 

Mezi velmi významné aktivity KČT patří značení turistických tras, pěších a cyklo. Na řadě 

akcí/pochodů se budete po takto vyznačených trasách pohybovat. Každá takováto značená trasa 

představuje hodně času stráveného značením, ať už údržbou stávajícího značení či vytvářením 

nových tras. Pokud se pohybujete po naší značené trase, máte maximální jistotu, že bezpečně 

projdete krajinou. Touto aktivitou zajišťujeme průchodnost krajiny. Výjimečně mohou nastat 

problémy se ztrátou značky. Bohužel, to je většinou zaviněné přírodními vlivy (kůrovec, vichřice 

apod.) a následnou těžbou dřeva. Pokud na něco takového narazíte, tak nám dejte prosím vědět 

(viz kontakty). Věřte, že tyto informace neodplynou do nenávratna. Vaše informace budou předány 

našim dobrovolným značkařům, kteří se budou snažit dle možností tuto situaci vyřešit. 

V naší oblasti je i několik chat KČT: Bezručova chata na Lysé hoře, Chata Ostrý, Chata Skalka, Chata 

Prašivá. Všechny tyto chaty slouží široké turistické veřejnosti nejenom k občerstvení a ubytování. 

Tyto chaty jsou odkazem a připomínkou turistické historie našich předků. 

V kalendáři najdete nejen informace k akcím, ale i „Proč se stát členem KČT?“. Jaké možnosti Vám 

přináší členství v KČT a proč my, již zaregistrovaní, jsme hrdi na svůj spolek. Jako členové odboru 

KČT budete mít spoustu krásných zážitků ze společně strávených akcí, s lidmi podobně naladěnými. 

Jsou zde také uvedené důležité kontakty naší oblasti KČT (oblastní výbor a odbory). 

Podrobnější informace ke všem výše zmiňovaným akcím najdete v tomto kalendáři. 

Tato publikace je vizitkou aktivit a činností naší oblasti a odborů KČT.  

Přeji Vám mnoho skvělých zážitků strávených turistikou. 

                                    Za všechny organizátory        

                                              Ing. Petr Holuša 

                  předseda KČT, oblast Moravskoslezská 

 

 
 



PŘEDSTAVENÍ KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 
 

Klub českých turistů byl založen 11. června 1888 z iniciativy nadšenců v čele s Vilémem Kurzem st. 
(předseda Národní jednoty Pošumavské), Františkem Čížkem (předseda Národní jednoty 
Severočeské) a architektem Vratislavem Pasovským. Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické 
organizace si zvolil známého cestovatele a veřejného činitele Vojtu Náprstka. Od počátku byl Klub 
velmi aktivní - velice rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a 
řada předních osobností země považovala za čest, že mohla být jeho členy.  
 

Dnes KČT sdružuje téměř 32 tisíc turistů po celém Česku, z toho téměř 5 tisíc v turistických 
oddílech mládeže. Základními články KČT jsou odbory, kterých je v různých místech ČR více než 
400.  
 

Klub realizuje programy pro mládež, juniory, seniory, rodiny s dětmi i zdravotně postižené turisty, 
programy ochrany přírody a vlastivědné programy. Své členy vede důsledně k poznávání přírody 
formou tzv. šetrné turistiky, k poznávání domácích i zahraničních regionů a oblastí včetně jejich 
historie a obyvatelstva. Členům i dalším zájemcům nabízí bohatý program ve všech druzích 
turistiky. V roce 2022 se bude jednat o 830 akcí po celé ČR. 
  

· Pěší turistika 

· Výkonnostní turistika 

· Cykloturistika 

· Lyžařská turistika 

· Vysokohorská turistika 

· Běžecká turistika 

· Turistické závody 

· Vodní turistika 

· E – turistika                                  

· Hipoturistika 

· Rodinná turistika 

· Turistika zdravotně postižených 

· Turistika dětí a mládeže 

 

Nedílnou součástí Klubu je značení turistických tras. KČT již od roku 1889 značí v Česku 
pěší turistické trasy. Od konce druhé světové války pokrývá síť značených tras území celé 
republiky. Více než 1350 dobrovolných značkařů udržuje v současnosti přes 43 500 km 

pěších turistických tras. V 90. letech se KČT stal i gestorem nově vznikající sítě cyklotras, jejichž 
zřizovatelé jsou kraje, obce či mikroregiony. V současné době je v České republice vyznačeno přes 
38 000 km cyklotras silničních a dalších 3 800 km cyklotras terénních. Dále je vyznačeno přes 500 
km tras pro lyžařskou turistiku, 140 km vozíčkářských tras a téměř 3 000 km tras pro turistiku na 
koni.  
 

Klub českých turistů je také vlastníkem řady horských turistických chat.  
 

V roce 1991 se Klub českých turistů stal po 42 letech opět vydavatelem turistických 
map. Již vydané tituly vycházejí v opakovaných vydáních tak, aby trh byl stále 
uspokojován aktualizovanými mapami. Edice map KČT má jednotné měřítko 1:50 000, 
jednotný obsah i formu. Kartografický podklad tvoří mapy Zeměměřického úřadu. 
Koncepci zpracovali značkaři KČT spolu s dalšími odborníky. Turistický obsah mapy 
sestává z turistických značených tras, ze značek, které znázorňují turisticko-

vlastivědnou náplň, a z doprovodných textů, doplněných reklamami.  
Klub českých turistů vydává kromě zelených map určených primárně pro pěší i specializované edice 
žlutých map pro cyklisty (s profily vybraných cyklotras) a nově i tiskne mapy na laminovaném 
papíře odolném vodě. 
 

Klub vydává i další publikace jako např. časopis Turista a mnoho dalších 
klubových či prezentačních brožur.      
                        

 

 



PODMÍNKY A VÝHODY ČLENSTVÍ V KČT  
 

Členem KČT se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze 
základních článků – odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský 
odbor KČT. 
 

Strukturované členství v KČT 
Členové KČT si mohou sami zvolit rozsah členských výhod, podle typu členství. 
•  ZÁKLADNÍ členství je nejlevnější varianta členství pro zájemce, kteří chtějí být členy KČT, 
ale nevyužijí nebo nechtějí členské bonusy. Zahrnuje úrazové pojištění člena, slevu na turistické 
akce a zařazení do věrnostního programu SPHERE. 
•  AKTIV členství je pro aktivní členy, kteří chtějí využívat další členské bonusy, které jsou 
součástí slevového systému EUROBEDS – slevy na ubytování, na mapy KČT, na dopravu. V e-shopu 

KČT je možnost nákupu vybrané výstroje za velkoobchodní ceny. 
•  PATRIOT členství je určeno pro podporovatele Klubu. Obsahuje navíc poukázku na mapu 
dle vlastního výběru a další praktické dárky od našich partnerů. 
 

Časopis TURISTA 

Zlevněné roční předplatné si mohou objednat všichni členové KČT, bez ohledu na typ členství. 
 

Slevy na startovném 

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, 
kteří se prokáží platným průkazem. 
 

Věrnostní systém SPHERE 

KČT uzavřelo smlouvu o zapojení do věrnostního systému SPHERE, jehož 10.000 slev mohou využít 
členové KČT s členským průkazem. Logo SPHERE umožní využívat slevy po dobu členství v KČT. 
 

EUROBEDS          

Možnost pro uplatnění slevy na ubytování, na vstupné a na nákup turistických map, na poskytnuté 
služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů v systému EUROBEDS. Je vyznačeno přelepkou 
na členském průkazu s logem EUROBEDS.                                            
 

Slevy na ubytování 
Na základě předložení členského průkazu KČT s přelepkou EUROBEDS (s vyznačením platnosti) je 
poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve 
vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách ÖTK a Naturfreunde v Rakousku, 

chatách Fichtelgebirgsvereinu v Německu – Bavorsku a na chatách KST na Slovensku. Seznam chat 
v Česku a na Slovensku je uveden v příloze informační brožurky nového členského průkazu (karty), 
seznam chat v Rakousku a Německu je uveden na www.eurobeds.cz. 
 

Mapy KČT 

Každý člen s přelepkou EUROBEDS na členské kartě může nakupovat turistické mapy vydávané 
Klubem českých turistů se slevou cca 25 % z běžné prodejní ceny. Mapy se slevou je možné získat 
přímo u vydavatele – společnosti TRASA v Praze 13, u regionálních prodejců a v některých 
oblastních sekretariátech KČT. Je možno si je objednat také v e-shopu a na 

http://www.webareal.cz/trasa 
 

Slevy na dopravu 

Členové KČT s přelepkou EUROBEDS na členské kartě mohou využít slevy při nákupu některých IN 

karet. Slevy jsou poskytovány přímo při pořízení (obnově) karet na vybraných pokladnách Českých 
drah. KČT dotuje svým členům s přelepkou EUROBEDS nákup kilometrické banky ČD (max. 2 sešitky 
za rok). 

 



Společné členství v KČT a v Alpenvereinu.cz
Při přihlášení k ročnímu členství v české pobočce rakouského horského spolku ALPENVEREIN si 
můžete zvolit společné členství v obou spolcích s výhodou pro členy KČT (stávající i nově 
přihlášené). Členství v Alpenvereinu lze získat na 80 prodejních místech (např. v prodejnách Hudy 
sport) nebo na www.alpenverein.cz. Součástí členství je i velmi výhodné pojištění pobytu v horách 
po celém světě, slevy na alpských chatách a další výhody. V roce 2022 poskytuje Alpenverein 

mimořádnou slevu novým členům Alpenvereinu. Stávající členové Alpenvereinu získají slevu na 
členských příspěvcích KČT ve výši 80 Kč.

Úrazové pojištění na akcích a při činnostech KČT
Klub českých turistů je od 24. 4. 2014 členem Českého olympijského výboru a ten má uzavřené 
úrazové pojištění všech sportovců, tedy i členů KČT. Úrazové pojištění, které má ČOV uzavřeno s 
pojišťovnou Pojišťovna VZP se vztahuje na úrazy, vzniklé při účasti na organizované turistické akci, 
nebo při turistické činnosti (např. při obnově turistického značení). V průběhu organizovaných akcí 
jsou pojištěni nejen všichni členové KČT, ale také účastníci – nečlenové. Členové KČT jsou pojištěni 
také při organizované dopravě na turistickou akci.

KČT, OBLAST MORAVSKOSLEZSKÁ
Kontaktní adresa:
Sekretariát: KČT, oblast Moravskoslezská

        

   Na Mýtě 1556/10
   700 30  Ostrava Jih - Hrabůvka
   (  596 134 975

   kct.msk@email.cz 

Úřední hodiny: úterý       11 – 16 hod.

       čtvrtek    11 – 16 hod. 

Sekretář: Jan Sýkora
( 736 754 652

Hospodářka: Ilona Jaglová

( 736 754 050                                                                     www.kct-msk.com

Členové oblastního výboru KČT, oblasti Moravskoslezské

Ing. Petr Holuša předseda petr.holusa@seznam.cz        724 318 080

Ing. Břetislav Boháč místopředseda bretislav.bohac@seznam.cz   602 764 043

Jan Klega místopředseda klegamsk@seznam.cz 737 639 568

Mgr. Ondřej Burel          člen výboru           ondrasek.bur@seznam.cz   721 281 992

Zbyněk Husák člen výboru zbynekhus@email.cz 736 606 977

Bc. Renata Kotalová člen výboru renata.kotalova@seznam.cz 728 409 175

Mgr. Ing. Jan Říčný         člen výboru ricnyj@gmail.com                 777 917 481

Kontrolní komise KČT, oblasti Moravskoslezské

Vratislav Jagla                v.profa@seznam.cz                 604 377 293

Vlastimil Kusák              klikosek@seznam.cz                724 122 356

Zdeněk Drozdek                zdenek.drozdek@seznam.cz 604 653 699



Programová rada 
                          

Zbyněk Husák  zbynekhus@email.cz  736 606 977 
 

Síň slávy české turistiky Moravskoslezského kraje 
 

Ing. Břetislav Boháč  bretislav.bohac@seznam.cz   602 764 043 

 

Základní informace o KČT, oblasti Moravskoslezské 
 

- v současné době sdružujeme 4 456 členů v 50 odborech. Každý odbor má pro své členy 
připraven vlastní celoroční program. V našich řadách evidujeme i členy tělesně a zrakově 
postižené, pro které je připravován specifický program. Jedná se o akce všech druhů turistiky: 
pěší, lyže, cyklo, vysokohorská turistika, voda. Vítáme všechny věkové kategorie, včetně rodičů 
či prarodičů s dětmi. 

-  

- oblast se může pochlubit největším počtem dětí a mládeže registrovaných v turistických 
oddílech mládeže (TOM) v rámci celého KČT: v 11 odborech 52 oddílů se 1 662 členy.  

 

- organizátoři v odborech připravují řadu turistických akcí nejen pro své členy, ale také pro 

širokou veřejnost, najdete je v tomto kalendáři a jste na ně srdečně zváni.  
-  

- staráme se o síť značených turistických tras, značíme pěší, lyžařské trasy, provádíme obnovu 
cyklotras 
 

- nabízíme vám ubytovací kapacity na turistických chatách v majetku KČT: na chatě Skalka v 
Mostech u Jablunkova (sdružení vlastníků), na chatě Prašivá (vlastník KČT odbor Beskydy), na 

chatě Ostrý (vlastník KČT) a v Bezručově chatě KČT na Lysé hoře (vlastník ústředí KČT a KČT 
oblast Moravskoslezská). 

 

 

PROGRAMOVÁ RADA 
 

Programová rada je poradním orgánem oblastního výboru KČT. Její důležitost spočívá v tom, že 
ovlivňuje vlastní turistickou činnost. K tomu ustavuje sekce druhů turistiky, které detailněji řeší 
problematiku aktivit, akcí a přesunů. Pomocí "metodicky" připravených akcí a dalšími formami 
usiluje o zvyšování kvality turistických akcí. Sekce jsou napojeny na systém sekcí KČT ústředí, což 
zabezpečuje výměnu zkušeností a jednotný postup v republikovém měřítku. Přivítáme nové 
zájemce o aktivní činnost v sekcích.  
 
 

 

Garanti sekce Člen 

Sekce pěší turistiky Mgr. Ondřej Burel Anna Wernerová 

Sekce lyžařské turistiky MUDr. Radovan Holub Jan Klega 

Sekce cykloturistiky Oleg Jánský Dr. Ing. Jan Břuska 

Sekce vodní turistiky Adam Šindler 

 Sekce vysokohorské turistiky Václav Pokorný 

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

Sekce historie Ing. Břetislav Boháč 

 Sekce zdravotně postižených turistů Ludmila Grossmanová 

 Sekce mezinárodní turistiky Mgr. Jitka Musilová, Mgr. Jitka Veselá, Herbert 
Schenker 

Sekce metodická (mimo PR) Stanislav Prais 



VÝZNAMNÉ AKCE KČT V ROCE 2022 
 

17. Český zimní sraz turistů, Děčínsko                   13. – 16. 1. 2022 

Pořádá: KČT, odbor Krásná Lípa 

lyžařské i pěší túry, návštěvy ledopádů i rozhleden, poznávací výlety a zájezdy po Šluknovsku, do 
Žitavy a Drážďan, přednášky a exkurze. Přihlášky do 31. 12. 2021 
 

Setkání čtenářů časopisu Turista - 4. roč. - Riegrova chata na Kozákově              27. – 29. 5. 2022 

Dvoudenní setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista – jednoho z nejstarších časopisů 
vydávaných u nás, se uskuteční v rámci výročí Riegrovy chaty na Kozákově.  
 

20. Celostátní sraz cykloturistů na Vysočině                       3. – 5. 6. 2022 

Pořádá: KČT, odbor Jiskra Měřín 

Příjemné turistické zážitky v jižní části Českomoravské vrchoviny. Navštívíte nejmenší hory ve 
střední Evropě – Arnolecké hory, nejhezčí památky na Vysočině a památky Unesco. 
 

Stezka Českem                                11. 6. 2022 

Pořádá: Programová rada KČR spolu s jednotlivými odbory KČT 

Bližší informace k jednotlivým etapám naleznete na stránkách www.kct.cz/akce/stezkaceskem 
 

18. Letní turistický sraz, Olomouc                                    5. – 9. 7. 2022 

Pořádá: KČT odbor Klub dobrý hospodář Olomouc 

Významná turistická akce KČT ve městě Olomouc a v oblasti Olomouckého kraje. Pěší a 
cykloturistické akce cyklu IVV a Dvoustovka ČR. 
 

4. Mezinárodní letní sraz turistů  - Polsko – Bieszczady                  8. – 11. 9. 2022 

Pořádá PTTK 

Kontakt: Ing. Mojmír Nováček, tel.: 736 754 095, kct@kct.cz, www.kct.cz 

Po ročním odkladu, způsobeném koronavirem, pokračuje cyklus mezinárodních letních srazů 
turistů – tentokrát v Polsku. První MLST jsme pořádali v roce 2016 v Beskydech v obci Ostravice, 
druhý se konal na Slovensku v pohoří Považský Inovec u přehrady Duchonka v roce 2017, třetí v 
Maďarsku u obce Kismaros v pohoří Börszöny roku 2019 a počtvrté do centra pohoří Bieszczady v 
jihovýchodním Polsku, kde se setkávají hranice se Slovenskem a Ukrajinou. 
Místem srazu bude horský hotel a kemp PTKK v obci Ustrzyky Górne, který bude účastníkům 
zajišťovat stravování a ubytování v hotelu, v chatkách, na ubytovně, ve stanech či v karavanu. 
Závazné přihlašování bude probíhat od listopadu 2021 do května 2022. 
 

53. ročník Jede Kudrna okolo Brna                              23. – 25. 9. 2022 

Pořádá: KČT Mapa Brno, město Brno Bystrc, Kraj Jihomoravský 

Dvoudenní mezinárodní pochod, jediný pochod v ČR, kde je možné plnit podmínky mezinárodní 
ligy chodců IML.  V sobotu rodinná turistika – Pochod s chutí, v neděli kočárková trasa Údolím 
oddechu, cestou atrakce pro děti. V pátek 23. 9. 2022 se koná Rozmarný kolomaznický pochod IVV.   
 

50. jubilejní ročník Za posledním puchýřem, Krupka               17. – 20. 11. 2022 

Pořádá: KČT, odbor Krupka  
Tradiční a navíc jubilejní zakončení turistické sezóny organizuje odbor KČT Krupka, který nabídne 
pestrý program výletů ve stopách dálkového pochodu Krupská smyčka. Navštívíme zejména 
památky zařazené do programu UNESCO – Hornická krajina Krupka, řadu historických 
pamětihodností – hrad Krupka, hrad Kyšperk. Trasy povedou též po hornických naučných stezkách 
s možností projet se lanovkou na Komáří hůrku. Bude připraven doprovodný program. 
 
 



HLAVNÍ AKCE KČT, OBLASTI MORAVSKOSLEZSKÉ V ROCE 2022 
 

Hvězdicový novoroční výstup na Praděd a Šelenburk, 47. ročník                                  1. 1. 2022 

Místo konání: a) Jeseníky-Praděd, b) Krnov-Šelenburk, pořadatel: KČT, odbor Krnov 

KČT, odbor Krnov je pořadatelem hned dvou novoročních výstupů zařazených do cyklu Novoroční 
čtyřlístek. Ten první vede na nejvyšší horu Jeseníků. Ve vysílači na vrcholu Praděd jsou připraveni 
pořadatelé, kteří vám za příspěvek na veřejnou sbírku vydají drobný suvenýr.  
Druhý výstup vás zavede na zříceninu hradu, zvaný Cvilín, Lobenštejn anebo také Šelenburk. 
Nachází se 2 km od Krnova nad obcí Úvalno. Byl vybudován ve 13. století jako součást obranné 
zemské soustavy. Dodnes se dochovaly pouze zdi, studna, kruhová věž a obranný příkop.  
Start na oba výstupy je individuální.  
 

Brušperský tulák, 25. ročník                    9. 4. 2022 

Místo konání: Brušperk, pořadatel: KČT Brušperk 

Turistická akce startuje ve městě Brušperk, které leží v samém srdci Lašska. Na trasách 3, 8, 13 a 20 
km se projdete se na nevysoké kopečky okolo města, odkud máte celé Beskydy i ostravskou 
aglomeraci jak na dlani. Součástí kratších tras jsou soutěže pro děti.  
Pro cyklisty je připravena cyklotrasa dlouhá 40 km a vede po značení 6006 přes Hukvaldy a 

přehradu Olešná a dále 100 km okruh pro náročné. 
 

Beskydský Mont Blanc, 30. ročník                                            23.4., 21.5., 18.6., 17.9., 15.10.2022 

Místo konání: Beskydy, pořadatel: KČT, odbor Nová huť Ostrava 

Beskydský Mont Blanc, oblíbený pro své hvězdicové výstupy na beskydské vrcholy, vstupuje do své 
30. sezóny. Motivačním cílem této série pěti výstupů na různé vrcholy v kalendářním roce je 
přiblížit se součtem nadmořských výšek těchto vrcholů výšce nejvyšší evropské hory, Mont Blanku. 

Při přípravě jubilejního ročníku jsme si položili otázku, čím tento ročník udělat výjimečným. Do hry 
se dostaly dvě možnosti. Buď vybrat vrcholy, jejichž součet nadmořských výšek by přesně vyšel na 
4808m, což je nadmořská výška skutečného Mont Blanku a nebo tuto výšku překonat. Rozhodli 
jsme se pro druhou variantu a můžeme prozradit, že poprvé v historii této turistické akce 
přesáhnou nadmořské výšky všech pěti vrcholů výšku 1000m a překonají tím skutečnou výšku 
Mont Blanku o 906 metrů. Je známo, že se vedou spory o hranici mezi Evropou a Asií a někdo uvádí 
jako nejvyšší vrchol Evropy Elbrus. I tento překonáme o 72 metrů. 
Termíny a cílové vrcholy naleznete v kalendáři akcí. Kromě účastnického listu a dřevěného 
turistického suvenýru budeme přijímat pro zájemce i objednávky na trička. Motivem potisku na 
tričku by mohl být seznam všech vrcholů, které se objevily v třicetileté historii Beskydského Mont 
Blanku. Pojďte tedy do toho s námi. 
 

Starobělská zámčiska, 50. ročník                                                                                                24. 4. 2022 

Místo konání: Ostrava, Stará Bělá, pořadatel: KČT Značkaři Ostrava + TJ Sokol Stará Bělá 

Turistická akce vás zavede do obce Stará Bělá, což je jedna z městských částí Ostravy. V roce 2022 
obec oslaví 750 let svého založení. Pořadatelé připravili pěší trasy dlouhé 10, 13, 17, 27 km, 
přičemž ta nejkratší je trasa kočárková. Protože se jedná o akci jubilejní, pořadatelé plánují 
společenský večer a pro vzdálené účastníky nabízí možnost přespání v místní sokolovně. A víte, co 
se skrývá v názvu akce? Ve středu obce se nachází pozůstatek vodní tvrze zvaný Zámčiska.  
 

Putování Poodřím, 20. ročník                                                           21. 5. 2022 

Místo konání: Jistebník, pořadatel: O KČT SSK Vítkovice 

Kontakt: Jiří BARTOŇ, Mánesova 2765/22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava )723 048 554 

Pochod vás provede nejkrásnějšími místy CHKO Poodří, rovinatou krajinou kolem jistebnických 
rybníků a meandrů řeky Odry. Cestou můžete odskočit na prohlídku Vagonářského muzea ve 

Studénce (trasa 20 km) nebo nově zpřístupněného zámku Nová Horka. 



MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – VÝBĚR AKCÍ PARTNERSKÝCH SPOLKŮ

SEKCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH TURISTŮ

Informace o činnosti sekce zdravotně postižených turistů naleznete na

                                                           www.turisti-zdp.estranky.cz

Kontakty na předsedy: 

KČT, sekce turistiky ZdP

Ludmila 

Grossmannová gross.lidka@seznam.cz 799 503 225

KČT, odbor ZdP turistů Ostrava Eliška Chodurová viktor@chodura.com 773 210 063

O KČT zrakově postižených 
Ostrava Mgr. Milan Linhart Milan.lin@centrum.cz 605 183 632

KČT, odbor ZdP Opava Miroslav Patzelt zlvit@seznam.cz 720 320 676

KČT , odbor Odry - ZdP       Jindřiška Měsícová jindriskamesicova@seznam.cz 737 058 420

KČT, odbor ZdP Život Bohumín Milana Skupienová Milana51@seznam.cz 775 103 135

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Sportowe "Beskid Śląski" 
w  Republice Czeskiej

6. 8. 2022 Rajd o kyrpce Macieja 

Organizátor:  PTTS "Beskid Śląski" w Republice Czeskiej 

PT trasy 10 – 20 km, CT 35 km.

Turistický pochod organizovaný jako doprovodná akce folklorního 
festivalu Gorolski Święto. 
Start:  Mosty u Jablunkova - železniční stanice, Návsí - železniční stanice, 
Wisla 

Cíl: v místě konání Gorolskigo Święta, Jablunkov - Městský les, amfiteátr

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

                  w.farnik@seznam.c,  www.ptts-beskidslaski.cz

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

24. 4. 2022 Zahájenie 100 jarných kilometrov na Marťakovskom kopci
Organizátor: RR KST/Polom Raková, P.Kubaška-0908657049

14. 5. 2022 Krajom Drotárie - 21. ročník
Organizátor: KT Vysoká nad Kysucou (A. Opial - 00421 911902250)

4. 9. 2022 Letný prechod Kysuckou vrchovinou - západ, 45. ročník
Organizátor: ŠKT Kysucké Nové Mesto - F. Žabka-0904851972

15.10.2022 stretnutie pri Masarykovej chate

23. 10. 2022 Ukončenie letnej turistickej sezóny na Vojtovom vrchu – 16. ročník
Organizátor: RR Čadca/Lokomotíva Čadca - F.Žabka-0904851972

Kontakt: František ŽABKA, tel: 00421 904 851 972

                frazabka@gmail.com, http://rrkstcadca.weblahko.sk/



Z ČINNOSTI TURISTICKÉ MLÁDEŽE - TURISTICKÉ ZÁVODY

TENTO OUTDOOROVÝ sportovní závod je terénní běh v 
délce od 2 do 6 kilometrů, podle věkových kategorií od 
nejmladšího žactva, přes mladší a starší žactvo, 
dorostenecké kategorie až po dospělé. Trať je vyznačena 
fáborky a je na ní umístěna řada kontrolních stanovišť, 
které je nutné plnit bez chyb a co nejrychleji. Jsou to -

odhad vzdálenosti, hod míčkem, plížení, lanová lávka, 
vázání uzlů, orientace mapy, azimutové úseky, určování dřevin, turistických a topografických 
značek, poznávání kulturních památek a přírodních zajímavostí. Měří se čas strávený na trati a za 
nesprávně splněné úkoly jsou trestné minuty, které se připočítávají k času. 
Závody se běhají od místních kol, přes krajské poháry a krajská mistrovství až po celorepublikové 
závody – Český pohár a Mistrovství České republiky. Vrcholem je pak Mezinárodní mistrovství.
Hlavními organizátory je Asociace Turistických oddílů mládeže ČR a Klub českých turistů. 

V Moravskoslezském kraji proběhnou tři 
kola krajských závodů, resp. 1. kolo 
ročníku 2022 se již konalo 9. 10. 2021 ve 
Václavovicích, jarní kola budou 9. 4. 2022 v 
Bohumíně a 30. 4. 2022 v Karviné. Třetí 
závod Českého poháru se poběží 21. 5. 
2022 v Dětmarovicích, Mezinárodní 
mistrovství 24. 9. 2022 v Orlové a 
Mistrovství ČR smíšených dvojic bude 1. 
10. 2022 ve Frýdku-Místku. Na podzim 
2022 předpokládáme již první kolo 
krajského poháru ročníku 2023.

Moravskoslezský 9. 4. 2022 Bohumín
Hana Mocňáková
Nerudova 881, 735 81 Bohumín
732 364 776, h.mocnakova@seznam.cz

30. 4. 2022 Karviná
Jan Firla

U Bažantnice 1794, 735 06 Karviná
602 784 151, jan.firla@juventus.cz

3. závod ČP 21. 5. 2022 Dětmarovice
Pavel Figura

Čs. armády 139, 735 81 Bohumín
733 726 660, pajafigu@seznam.cz

Mezinárodní 
mistrovství

24. 9. 2022 Orlová
Eva Vilhelmová
F.S.Tůmy 1231, 735 14 Orlová-Lutyně
731 912 868, eva.vilhelmova@seznam.cz

Mistrovství ČR
Smíšené dvojice

1. 10. 2022 Frýdek-Místek
Roman Gach

Palkovická 418, 738 01 Frýdek - Místek
607 278 770, gachova@arkal.cz

                                                  

                                                                                    www.turisticky-zavod.cz  



STEZKA ČESKEM
Stezka Českem je nekomerční projekt, který 
představuje dálkové trasy od západu na východ 
České republiky. Tvoří ji dvě větve – severní a 
jižní. Severní větev měří 1148 km, jižní pak 991 
km. Obě pochází přibližně po hřebenech 
pohraničních hor naší vlasti.

Stezka Českem je také nejvýznamnější akcí KČT 
v r. 2022, která proběhne v sobotu 11. 6. 2022, tedy ve významný den pro KČT. Úkolem turistů 
bude obejít za jeden den celou Českou republiku po obvodu. Trasy povedou návštěvníky převážně 
po turistických značkách KČT a zavedou je do nejkrásnějších horských partií. Na území 
Moravskoslezského kraje je celá trasa rozdělena na 17 etap od Bumbálky až po Praděd s odbočkou 
na nejvýchodnější bod ČR a dále přes hřeben Slezských Beskyd až do Třince. Délka všech etap 

v naší oblasti je 338 km a bude možno je absolvovat pěšky nebo na kole.

Přihlášení na tuto akci bude možno přes web a to ve dnech 1. 1. – 31. 5. 2022. Po 

tomto termínu bude možno přihlášení už přímo na startu jednotlivých etap. Další 
informace k etapám na území Moravskoslezského kraje je na webu:                                                                     

           http://www.kct-msk.com/stezka-ceskem

POJĎME NA CHATY A ROZHLEDNY

V průběhu roku 2021 proběhnul již druhý ročník soutěže pro turisty 
z řad členů i nečlenů zaměřený na podporu turistických chat s názvem 
Pojďme na chaty 2021. Jejím cílem byla návštěva třinácti vybraných 
turistických chat v oblasti Beskyd a Jeseníků, přičemž turisté měli za 
úkol navštívit- alespoň 5, nebo 10, nebo všech 13 turistických chat. 
Potvrzení se pak provádělo v mobilní aplikaci Peakpoint, kterou 
provozuje společnost Duofox Technologies.

Do druhého ročníku se přihlásilo 223 účastníků, podmínku, návštěvy 
alespoň pěti chat splnilo 61 turistů. Všech třináct vybraných chat potom navštívilo 26 turistů. Podle 
počtu navštívených chat byli soutěžící zařazeni do slosování o ceny, kterých bylo celkem 23. Kromě 
poukazů na nákup v e-shopech to bylo roční předplatné časopisu Turista, který byl partnerem 
soutěže, dále pak knížky o turistických chatách a kapesní nožíky od společnosti Rockpoint. Hlavními 
cenami byly opět noclehy pro dvě osoby na několika turistických chatách.

Od prosince 2021 do konce října 2022 proběhne třetí ročník, který bude tentokrát zaměřen 
tematicky. Vypravíme se společně na chaty, které se nacházejí v blízkosti rozhleden. Pro naše 
putování je vybráno celkem 17 míst, přičemž pro splnění podmínek stačí navštívit buď šest, nebo 
deset z uvedených lokalit. Jak na to?

1) Stáhni do svého chytrého telefonu aplikaci PEAKPOINT.

2) Přihlas se ke svému účtu, pokud účet nemáš, vytvoř si ho.

3) Přihlas se do výzvy „Pojďme na chaty“.

4) Navštiv potřebný počet vybraných chat a rozhleden a návštěvu potvrď v aplikaci 

PEAKPOINT.

5) Po návštěvě patřičného množství míst se zaregistruj ve formuláři ke slosování na webu.



Soutěž Pojďme na chaty si klade několik cílů – tím hlavním je dostat lidi do hor na zajímavá místa. 
Dalším důležitým aspektem je podpora turistických chat. Předpokládáme, že turisté při každé 
takové návštěvě zanechají na chatě také nějakou útratu, čímž chatu podpoří ekonomicky. Třetím 
důvodem je podpora digitalizace turistiky. Mobilní aplikace, jako je např. Peakpoint, představují 
zajímavou alternativu k zavedeným turistickým aktivitám, jako jsou oblastní a tematické turistické 
odznaky. Jejich předností je, že oslovují především mladší ročníky. 

Třetí ročník nás zavede do tří krajů – Moravskoslezského, Zlínského a Pardubického. Pojďme 
společně za krásnými výhledy a chatami! 

                                                              Ondřej Burel 
            KČT Kopřivnice, KČT, oblast Moravskoslezská 

 

 

 

 

 

 

Více informací o projektu: Více informací o aplikaci PEAKPOINT: 

  
https://www.kct-msk.com/pojdme-na-chaty https://peakpointapp.com/ 

 

 



ROK 2021 Z POHLEDU CYKLOTURISTŮ

Aktivita cykloturistů KČT, oblasti Moravskoslezské 
byla v roce 2021 opět ovlivněna protikoronavirovými 
opatřeními. Z tohoto důvodu se neuskutečnila řada 
naplánovaných cykloturistických akcí. Zejména nás 
mrzí zrušení Slovenského srazu cykloturistů KST a 
odsunutí termínu cyklojízdy Okolo Tatier na září 2021. 
Ze stejného důvodu se neuskutečnil sraz cykloturistů 
KČT, který se měl konat od 4. 6. 2021 v Měříně. Z 

plánovaných akcí sekcí cykloturistiky Moravskoslezské 
oblasti se v letošním roce podařilo uskutečnit pouze 
setkání turistů a cykloturistů Moravskoslezské oblasti 

v rámci oslav stého výročí otevření chaty na Prašivé.  V sobotu dne 9. října 2021 se zde sešli turisté 
i cykloturisté, aby si připomněli toto výročí, vyslechli zajímavé projevy o založení chaty, zazpívali si 
a opekli špekáčky u táborového ohníčku. Velmi zajímavý byl výklad chataře Martina Stillera na 
vyhlídkové věži chaty, ze které se mohli turisté zároveň pokochat výhledy do dalekého kraje. Po 
ukončení slavnostního zahájení oslavy jsme využili krásného počasí a podnikli cyklistickou vyjížďku 
k turistické chatě Ostrý, na Kalužný a Slavíč.  

                                      Za sekci cykloturistiky KČT, oblasti Moravskoslezské
                                                                                                                                                  Oleg Lešek Janský

TURISTÉ UKLÍZEJÍ ČESKO
Ukliďme svět, ukliďme Česko je 

dobrovolnická úklidová akce, která 
probíhá na území celé České republiky 
(a dokonce na pár místech mimo ni). 

Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Připojte se i vy úklidem 
turistických tras a mapováním černých skládek. Úklidy probíhají průběžně během celého roku.

Hlavní jarní úklidový den: sobota 2. dubna 2022

Sekce ochrany přírody Programové rady KČT vyhlásila soutěž pro odbory, jednotlivce i turistické 
oddíly mládeže. Nejaktivnější jsou každoročně odměňováni diplomy a věcnými cenami. 
Podrobná pravidla soutěže naleznete zde: 

                                                            

                https://kct.cz/aktuality-sekce-ochrany-prirody

VODÁCKÉ AKCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Regionální vodácké sjezdy řek pro veřejnost organizuje KČT Moravská Ostrava ve spolupráci se 

spolkem Campanula vodáci, z.s. Plán akcí v termínu vydání tohoto kalendáře nebyl schválen 
Povodím Odry s. p.. Sledujte webové stránky pořadatele.         
                                    
                           

https://okct-m-o-cz.webnode.cz/                                                                                                          



S NÁMI JE TO O KROK BLÍŽ

  Projekt „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“ aneb 
„Společně na Lysou“ vstoupí v roce 2022 do sedmého ročníku. 

Věříme ve šťastnou sedmičku! 
Do minulých dvou sezon zasáhla pandemie covid 19 a s ním tvrdá 
vládní nařízení. S uzavřením škol byly znemožněny i mimoškolní 
aktivity. Přesto jsme to nevzdali,
  a pokud to jen trochu šlo, třídním kolektivům a základním 
školám jsme environmentální program připravili. Kde jinde se 

děti mohou učit o přírodě? Přece v přírodě.
  V nabídce máme nejen Lysou horu, ale i méně náročné trasy -

Satinské vodopády, Medvědí skály nebo Prašivou. Program je vždy 
přizpůsoben věku a ročnímu období. Žáci poznávají přírodu na vlastní kůži a všemi smysly. Dozví se 
mnoho zajímavého o fauně, flóře či místopisu Moravskoslezských Beskyd. Zároveň chceme děti 
motivovat k aktivnímu pohybu v přírodě.

Myslíme i na rodiče s dětmi, pro které jsme v 
říjnu připravili 4. ročník „Vítání podzimu“. Akce 
byla dobrou propagací Klubu českých turistů.
Projekt realizuje KČT, odbor Gigula.

www.spolecnenalysou.cz

NOVINKY VE ZNAČENÍ TURISTICKÝCH TRAS

Značkařský rok 2021 opět ovlivnila pandemie Covid 19. Výpadek příjmů způsobený opatřeními 
proti Covid-19 ovlivnil výši dotace Moravskoslezského kraje na značení. Oproti předešlým rokům 
byla dotace nižší o cca 250 tisíc Kč. Proto došlo k úpravě plánu činnosti: byly omezeny činnosti jako 
tvorba nových značených pěších tras, přeložky stávajících tras, kontroly, revize. Byly omezeny 

výměny poškozených tabulek a směrovek. Vyměněny byly pouze směrovky na mimořádně 
poškozených směrovnících. Významně se omezily činnosti spojené se značením silničních cyklotras, 

revize, opravy i údržba. 
Také jsme museli omezit přeznačení tras v úsecích lesa poničených kůrovcovou aktivitou. Toto se 

jeví jako velký problém, poněvadž holin po těžbě kůrovcového dřeva bude i nadále přibývat. Dle 
vyjádření zástupců LČR bude odtěžování dřeva probíhat i v následujících létech.
V jarních měsících kvůli pandemické situaci neproběhly ani aktivy značkářských obvodů. 
Značkařské příkazy i veškerý potřebný materiál museli osobně jednotlivým značkařům dodat 
předsedové jednotlivých obvodů. 
Podařily se ale i některé dobré věci. Byla dohodnuta přeložka červené trasy v úseku Hrachové –
Nad Myšacím, směrem na Okrouhlici. Trasa byla v loňském roce přerušena majitelem pozemku a 
značky byly brutálním způsobem odstraněny. Po dohodě s Lesní správou Morávka byla dohodnuta 
přeložka přes vrch Mituří. Nová trasa bude kvalitnější a atraktivnější. Ve spolupráci s KKZ Zlínského 
kraje se podařilo instalovat upozorňovací směrovky (lyžařské) na společném hřebeni v okolí 
Pusteven. 



 Protože kvůli pandemii nemohly po dva roky probíhat školení 
vedoucích značkařů a značkařské obvody potřebovaly doplnit 
své stavy o nové zaškolené vedoucí značkaře, byly v letošním 
roce zorganizované, nutno podotknout poprvé v historii KČT, 
zkoušky nových adeptů on line. Přes počáteční obavy dopadly 
výborně. Za náš kraj zkoušky úspěšně zvládlo šest značkařů. 
 Stále ale dochází - a to čím dál častěji - ke konfliktům mezi 
značkaři a majiteli soukromých pozemků. Letošní rok nebyl 
výjimkou. Došlo k incidentu mezi značkaři, kteří odstraňovali 
směrovky u chaty Slavíč a majiteli chaty a pozemků na Slavíči. 
Konflikt přerostl až ve spor, který řeší právníci obou 

zúčastněných stran. 
 I nadále se nedaří sjednat dohodu s majiteli Panského Mlýna v 
katastru obce Kyjovice. Pokud k dohodě nedojde, bude muset 
KČT původní trasu zrušit a pokusit se ji plnohodnotně nahradit, 
což se v této oblasti jeví jako velice obtížné. 

 

                                     Duchek Stanislav 

 

Krajská komise značení MS kraje má 6 značkařských obvodů KČT (ZO), každý obvod má svého 
předsedu. 
 

 
KRAJSKÁ KOMISE ZNAČENÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

  jméno    mobil    e-mail 

předseda DUCHEK Stanislav 736 754 576 dustan@seznam.cz  

data PC MRÓZEK Tadeáš 736 754 185 tadekm@seznam.cz 

kraj. sklad KAŠOVSKÝ Rostislav. Ing. 736 754 102 karo.sro@seznam.cz 

        ZO:       

BR KARASOVÁ  Jaroslava 736 754 161 jarokar@email.cz  

BR KARAS Miroslav 736 754 124 karas.M@email.cz  

        FM HORECKÁ Petra 736 754 154 petra.horecka@seznam.cz  

FM HORECKÝ René  Ing. 603 198 552 renehorecky@seznam.cz  

        KA URBANČÍK Petr 736 754 148 zokarviná@gmail.com  

KA MISIARZ Martin 775 661 440 junki.martin@seznam.cz 

        NJ HERMAN Jakub 736 754 171 kubaherman@gmail.com  

NJ BLAHUTOVÁ Radomíra 777 259 160 radomirablahutova@seznam.cz  

        OP PETRÁNEK Jan Ing. 736 754 145 janpet007@seznam.cz  

OP POPEK Petr 776 047 566 p.popek@centrum.cz  

        OS KAVKA Stanislav 736 754 165 s.kavka@seznam.cz  

OS KOZELKOVÁ Jindra 777 332 746 jindrakozelkova@seznam.cz 

 

 

Značení na území našeho kraje je financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
 

 



NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK 
 

Již od roku 2004 pořádají členové Klubu českých turistů sérii novoročních 
pochodů pod hlavičkou „Novoroční čtyřlístek“. Tím byla založena tradice 
pochodů. Od roku 2008 se v rámci pochodů vybírají peněžní prostředky na 
podporu výstavby bezbariérových turistických tras pro vozíčkáře. V období 
okolo Nového roku 2022 (od 25. prosince do 15. ledna) je připravena řada 
pochodů po celé České republice, které se k této ušlechtilé myšlence hlásí, 
a kterých se můžete zúčastnit i Vy. Podrobný seznam akcí NČ 2022 

naleznete na webu KČT v záložce AKCE, či v kalendáři akcí uvedených dále (s ikonkou srdíčka). 
 

Čtyři novoroční dobré skutky 
 

(Jak na Nový rok, tak po celý rok – staré české přísloví) 
 

1.  Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou pohodlnost a udělej něco pro sebe. 
2. Pozvi někoho ze svého okolí – udělej radost někomu ze svých bližních tím, že jej vezmeš s 
sebou. 

3. Poznej kus přírody – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly. 
4. Přispěj potřebným – částkou od 30 Kč výše na konto, vyhlášené KČT na podporu aktivit pro 
zdravotně handicapované spoluobčany.  
 

Získané prostředky budou využity na vyznačení turistické trasy pro vozíčkáře nebo k úpravám 
bezbariérového přístupu v chatách KČT. Přispět můžete i přímo na účet č.: 51-0938150237/0100. 

Více na www.kct.cz 

 

ZPRÁVA SEKCE HISTORIE ZA ROK 2021 A PLÁN PRÁCE NA ROK 2022 
 

Pátrání a práce při hledání stop historie moravskoslezské turistiky 
pokračuje i po odchodu Honzy Sládka (+ 17.2.2020)... 
Konference KČT (letos virtuální v dubnu a reálná v říjnu 2021) uvedla do 
Síně slávy české turistiky Karla Líbu (*17.11.1924, +28.7.2000) - 

dlouholetého vedoucího TOM BVÚ Ostrava z KČT, odboru Slezský tomík. 
Svůj oddíl vedl v letech 1945 až 2000. Má svou pamětní desku na 
klubovně v Křišťanově ulici v Ostravě-Přívoze a je po něm pojmenována 
ulice, rovněž v této části Ostravy. Oddíl BVÚ si letos připomněl 76 let 
nepřetržité činnosti (podrobněji viz: www.bvu.cz ) 
Pro Ing. Drahomíra Trojku z TJ Sokol Hrabůvka (1927-1999), který byl do 
Síně slávy uveden v roce 2020, jsme dosud neuskutečnili slavnostní 

předání diplomu za účasti rodinných příslušníků a vedení TJ Sokol Hrabůvka na ÚMOb Ostrava-jih, 

kdy především současná pandemie komplikuje vybrat příhodný termín. 
V roce 2021 probíhají od srpna do listopadu akce, připomínající 100 let chaty Prašivá. Jednotlivé 
akce koordinuje KČT, odbor Beskydy, oblastní Programová rada a komise historie turistiky. 
Nejvýznamnější z nich bylo 3. setkání čtenářů a dopisovatelů klubového časopisu Turista, 
uskutečnilo se ve dnech 10.-12.9.2021, druhou nejvýznamnější akcí byl krajský sraz  turistů, 
organizovaný sekcemi pěší a cykloturistiky.  
KČT, odbor TJ Nový Jičín vydal publikaci, dokumentující 60 let činnosti odboru. 
Na vrcholu hory Godula v Moravskoslezských Beskydech byl navštíven památník k 10. výročí vzniku 
ČSR, který v roce 1928 vybudovali turisté z KČST Český Těšín, nyní o něj pečují turisté ze Sokola 



Český Těšín. Ve spolupráci s nimi a s Muzeem Těšínska bychom na místě samém rádi umístili 
naučný panel s historickými informacemi.
Uskutečnila se v pořadí již 9. seniorská káva, tentokrát v Českém Těšíně v nově rekonstruovaném 
Muzeu Těšínska.
Pokračujeme v mapování životů významných turistických funkcionářů z naší oblasti a jejich zařazení 
do Celostátní síně slávy. Výbor oblasti navrhuje vedení KČT k projednání v roce 2022 návrh dvou 
našich bývalých členů - pana Mgr. Jana Sládka (1946-2020) a pana Josefa Drozdka (1941-2019).  Do 

Oblastní síně slávy navrhujeme na oblastní konferenci zařadit bývalého starostu a člena KČT, odbor 
Mosty u Jablunkova pana Augustina Martynka (1940-2021), který významně pomohl při obnově 
chaty Skalka v letech 1998 až 2002, dále Vlastislava Mokrosze (1929-2021) z KČT, odbor Protěž, 
rovněž za velkou zásluhu o obnovu chaty Skalka. Další návrh bude zpracován na Mgr. Jarmilu 
Popelářovou (1923-2021), zakladatelku a dlouholetou vedoucí TOM Tuláci Frýdek-Místek, Viléma 
Bretze z KČT Hradec nad Moravicí a dalších. 
Byly zahájeny práce na zpracování návrhů na zařazení odborů do Celostátní síně slávy - např.: KČT 
Štramberk (*1895), Opava (*1921), Frýdlant nad Ostravicí (*1921), Karviná (*1921), Nový Bohumín 
(*1925), Frenštát pod Radhoštěm (*1930), Fryštát, dnes Karviná (*1930), Kopřivnice (*1935).
Na celostátní konferenci v Praze v roce 2022 se připravuje usnesení na zřízení celostátní Rady 
historie, neboť paměť KČT je nutno nejen uchovat, ale též patřičně zaznamenávat a archivovat. Zvu 
všechny, kteří chtějí a mohou pomoci ke spolupráci na této velmi zajímavé činnosti.

                                                                                               Ing. Břetislav Boháč, předseda komise historie

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU TURISTA

Cena a předplatné
Celoroční předplatné časopisu Turista na rok 2022 
činí 640 Kč, cena jednotlivého čísla časopisu je 66 Kč. 
Zvýhodněné celoroční předplatné (10 čísel) pro členy 
KČT je 440 Kč (při objednání a úhradě do 15. ledna 2022), zvýhodněné předplatné po 15. lednu 
2022 činí 480 Kč. 

Objednávky časopisu
Objednávky a předplatné pro ČR zajistíte na adrese redakce, prostřednictvím objednávkového on-

line systému nebo na e-mailu turista@lideahory.cz

Webové stránky nabízí objednávání časopisu on-line systémem.

                                                    

                                                                                            https://predplatne.lideahory.cz/predplatne/

                                                                                

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A CVIČITELŮ V ROCE 2022

KČT, oblast Moravskoslezská disponuje lektorským sborem, který proškolí zájemce o získání 
kvalifikace vedoucí nebo cvičitel pěší, lyžařské nebo cyklo turistiky. Žádáme zástupce odborů, aby 
zájemce o proškolení v průběhu roku nahlašovali na oblastní sekretariát. Na základě zájmu bude 
uspořádáno školení v případě, že se sejde min. 10 zájemců (předpokládaný termín je listopad 
2022), popř. vám zprostředkujeme nabídky ke školení sousedních oblastí.



CHATA PRAŠIVÁ SMÝŠLÍ EKOLOGICKY

Horská chata Prašivá, která letos oslavila jubilejních 
100 let, patří bezesporu v posledních 6 letech mezi 
nejoblíbenější a nejvyhledávanější horské chaty v 
Beskydech. Chatařský team v čele s Martinem 
Stillerem si již pří nástupu na chatu v roce 2015 dal 
cíl, pokusit se na Prašivé implementovat nabyté 
zkušenosti z alpských horských chat, kde Martin v 
minulosti opakovaně působil. A jedním z hlavních 
pilířů, o co se “Prašiváci” snaží, je k přírodě šetrný 
provoz chaty a tak činí tyto kroky:

• pečlivě je tříděn odpad (papír, sklo, plasty atd.) nejen z provozu, ale motivována je k tomu i 
příchozí turistická veřejnost
• kotel na tuhá paliva byl nahrazen tepelným čerpadlem a tak již nedochází k zamořování 
horského vzduchu exhalacemi

• v restauraci nedostanete žádná smažená jídla (ani hranolky) = není tedy produkován žádný 
přepálený olej
• pokrmy ani nápoje nedostanete nikdy do jednorázového nádobí
• cukr do kávy či čaje najdete v cukřenkách, ne v jednorázových sáčcích
• chata disponuje venkovními ekologickými WC s využitím i dešťové vody
• většina personálu chaty chodí do práce pěšky nebo jezdí na kole
• chataři s dalšími nadšenci pravidelně uklízí od odpadků okolní pěší trasy i v přilehlých obcích 
Vyšní Lhoty, Raškovice, Pražmo, Dobratice a Komorní Lhotka
Team chaty Prašivá si je vědom, že sám tímto planetu nezachrání, ale díky těmto krůčkům může 
klidně a s čistým svědomím usínat, že pro ochranu naší společné přírody něco učinil. A je skvělé, že 
jde takto příkladem nejen dalším horským chatám, ale i široké veřejnosti. Ne nadarmo si Prašivá 
proto vysloužila v mediích označení “chata s nejekologičtějším provozem v republice”.
Dalším krokem v ekosmýšlení je již na rok 2022 připravovaná realizace nové, supermoderní čističky 
odpadních vod.
Popřejme tedy chatě Prašivá to nejlepší do minimálně další stovky.                   
Kontakt: tel. +420 555 11 22 77, e-mail: chatari@chataprasiva.cz                                                                                      

                                                                                       www.ChataPrasiva.cz

BEZRUČOVA CHATA NA LYSÉ HOŘE

Původní chata, postavená v roce 1934 Pobeskydskou 
župou Klubu českých turistů, v roce 1978 bohužel 
vyhořela. Výstavba zdařilé repliky začala díky KČT v 
roce 2012 a po dostavbě v průběhu roku 2015 
poskytuje turistická chata na nejvyšší hoře 
Moravskoslezských Beskyd Lysé hoře důstojné 
turistické zázemí včetně ubytování v pěti 
dvoulůžkových pokojích a také edukační prostory 
převážně pro děti a mládež. I tento objekt je častým 
cílem nejen individuálních turistů, ale také 
organizovaných výšlapů a dalších soutěží a závodů. V 
poslední době došlo kromě běžné údržby k natření 



dřevěného obložení chaty, k výměně vstupních dveří a chatař vybudoval nový velký chladírenský 
box pro potraviny. Díky nadaci Radegast lidem se obnovily na vrcholu Lysé hory výhledové 
panoramatické mapy a také mnohé zábradlí a lavičky. Chata trpí dlouhodobě kritickým 
nedostatkem vody, i proto byly nově vyměněny pisoáry za bezvodé, což jistě pomůže, ale vážnou 
situaci plně nevyřeší. 
Kontakt: tel. +420 605 163 756, e-mail: bezrucovachata@gmail.com

                                                                 

                                                                      https://www.bezrucova-chata.cz

HORSKÁ CHATA SKALKA

Turistická chata Skalka ležící 910 m.n.m nabízí 
východisko pro turistiku do Těšínské i centrální části 
Moravskoslezských Beskyd. KČT a KČT, oblast 
Moravskoslezská jsou dva ze čtyř spolumajitelů této 
chaty, která byla původně vystavěna v roce 1928        
a která během rekonstrukce v roce 1998 vyhořela. 
Díky velkému úsilí dobrovolníků byla opět otevřena v 
roce 2000 a dodnes slouží turistům. V poslední době 
se postupně rekonstruovaly jednotlivé pokoje, 
pořídila se nádrž na dešťovou vodu a inovoval se 
septik a zemní filtry. Skalka je účastníkem celoročního 

projektu www.PrechodBeskyd.cz.  Kapacita ubytování je 40 lůžek v 15 pokojích. Chata je dobře 
dostupná po turistických trasách z Mostů u Jablunkova, Dolní Lomné, Šancí nebo po vrcholové 
trase od Velkého Polomu.  
Kontakt: tel. +420 608 556 008,  e-mail: posta@chata-skalka.cz   

                                                                                      

                                                                                       https://chata-skalka.cz/

HORSKÁ CHATA OSTRÝ

Turistická chata na hřebeni Beskyd v 

nadmořské výšce 954 m, je určena pro pěší, 
bike, běžkařské a skialpinistické putování v srdci 
Beskyd. Postavena a otevřena byla v roce 1935 
díky třineckému odboru KČT. Objekt je častým 
cílem různých běhů, cyklo závodů a dalších akcí 
včetně kulturních. Nejběžnější přístup vede z 
Tyry, Košařisek, z Oldřichovic přes Kozinec, z 
Bystřice, Hrádku nebo po hřebenové trase 
směrem od Kalužného. Chata kromě 
občerstvení nabízí samozřejmě i ubytování (17 

lůžek). V posledním období se na chatě rekonstruovalo sociální zařízení, výčep v restauraci a také 
se díky dlouhodobému nedostatku vody instalovaly nádrže na dešťovou vodu, se kterými nám 
pomohl grant Pivovaru Radegast - Radegast lidem.   

Kontakt: tel. +420 731 039 295, e-mail:chastaostry@centrum.cz        

                                                                 http://www.chataostry.cz/



 



KALENDÁŘ 2022

LEDEN ÚNOR BŘEZEN
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31

31 do 2. 1. vánoční prázdniny 4. 2. pololetní prázdniny

DUBEN KVĚTEN ČERVEN
1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

14. 4. velikonoční prázdniny 30 31

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

1.7. – 31. 8. hlavní prázdniny 1.7. – 31. 8. hlavní prázdniny

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

31 26. - 27.10. podz. prázdn. 23.12. – 2.1. vánoční prázdn.

Termíny jarních prázdnin 2022

7. - 13. 2.
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, 
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

14. - 20. 2.
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Bruntál, 
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod

21. - 27. 2.
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

28. 2. - 6. 3. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, 
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

7. - 13. 3.
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, 
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

14. - 20. 3.
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, 
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
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