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Výroční zpráva 
o činnosti výboru KČT, oblasti Moravskoslezské 

za rok 2018 (a období 2015 až 2019) a úkoly na rok 2019 
 

pro konferenci v Ostravě dne 17.února 2019. 
Šestnáctá výroční konference KČT oblasti Moravskoslezské (tj.od roku 2004).  
Čtvrtá a poslední ve funkčním období:  březen 2015 – únor 2019.  
Volební pro funkční období březen 2019 – únor 2022  
 
Složení oblastního výboru: 

Břetislav Boháč - předseda 
Jan Klega - místopředseda pro organizaci, propagaci  
Petr Holuša – místopředseda, předseda Technické rady 
Zbyněk Husák - člen výboru, předseda Programové rady 
Radovan Holub – člen výboru, požádal o uvolnění z funkce v 04/2018 
Renata Kotalová - členka výboru, Kalendář 
Jakub Glas - člen výboru, krajská rada A-TOM 
Miroslav Karas  - člen výboru, předseda Krajské komise značení 
Josef Čigelský - člen výboru, klasifikace 
Martin Stiller -  člen výboru, technická sekce 
Jiří Němec - člen výboru, technická sekce 
Jana Glombová - členka výboru, technická sekce 
Oldřich Žurek - člen výboru, technická sekce 

 
Složení kontrolní komise: 

Vratislav Jagla - předseda kontrolní komise 
Josef Drozdek – člen kontrolní komise 
Vlastimil Kusák - člen kontrolní komise 
 

Oblastní výbor pracoval podle schváleného plánu práce, jehož základem bylo usnesení 
oblastní konference z r. 2018. Kontrolní komise  pracovala podle vlastního plánu práce. 
  
Kontrola úkolů oblastní konference - usnesení  z 18. 2. 2018: 
Konference v Ostravě uložila oblastnímu výboru a odborům: 

▪ Oblastnímu výboru  stanovit plán práce  oblasti na rok 2018  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.  
▪ Vyhodnotit náměty z diskuse na konferenci do 30.6.2018 – splněno 
▪ Trvale věnovat péči oddílům TOM - plněno průběžně. 

 
Členové výboru i většina odborů KČT  úkoly uložené konferencí z větší části naplnila.  
 
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. Byl otevřen každý týden 
vždy v úterý a ve čtvrtek  od 11 do 16 hodin. Omezený provoz byl jen v době prázdnin a 
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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. Sekretář oblasti Jan Sýkora 
zajišťoval webové stránky oblasti (http://www.kct-msk.com/ ). 
 
Odbory a členská základna v roce 2018 
V oblasti pracovalo 53 odborů, činnost v KČT ukončily 2 odbory. K 1.1.2018 jsme měli 
registrováno 4609 členů. K 1. 1. 2019 bylo v oblasti registrováno 4777 členů. Došlo 
k nárůstu členské základny o 168 členů. Do Prahy delegujeme na celostátní konferenci 10 
zástupců (klíč je 1 delegát na 500 členů dle stavu k 1.12.2018). 
 
Rady KČT v oblasti MS 
Rada programová  (Zbyněk Husák, Jan Sládek, Radovan Holub) 
Rada ekonomická (Renata Kotalová, Ilona Jaglová) 
Rada mládeže (Jakub Glas, Mojmír Nováček, Stanislav Prais) 
Rada technická (Petr Holuša, Jiří Němec, Jana Glombová, Matrin Stiller, Oldřich Žurek) 
Rada značení (Miroslav Karas, Jan Břuska, Rostislav Kašovský) 
 
Programová rada KČT oblasti Moravskoslezské  
Práce se řídila ročním plánem PR a sekcí. V loňském roce se uskutečnilo zasedání PR 
v Ostravě. PR pod vedením Zbyňka Husáka plnila své poslání v uplynulém období na dobré 
úrovni, nadále s významnou podporou Jana Sládka. Podrobné informace o plnění úkolů roku 
2018 a plán na letošní rok jsou uvedeny v přílohách. 
Sekce pěší turistiky (S PT) - Josef Drozdek 
Agenda k akcím seriálu „Vystup na svůj vrchol“ a Moravskoslezské vrcholy, na nichž byly 
vybrány finance -  příspěvky na Bezručovu chatu. 
Sekce lyžařské turistiky (S LT) – Radovan Holub  
Seriál Novoročních čtyřlístků v MS kraji 2018/2019, přehled zpracoval J.Sládek, 42.ročník LP 
Nejvyššími vrcholy Beskyd (leden 2019, ved. R. Holub) 
Sekce cykloturistiky (S CT) – Oleg Janský, zastupující předseda 
Z důvodu nemoci předsedy sekce J. Břusky pracovala dobře. 
Sekce vodní turistiky (S VT) – Adam Šindler, KČT Moravská Ostrava 
Sekce o své činnosti podala zprávu, podrobnější informace jsou v přílohách 
Sekce vysokohorské turistiky (S VHT) – Václav Pokorný                                                                                                       
Sekce pracuje. 
Sekce ochrany přírody (S OP) – Sekce nepracuje.  
Sekce historie (vlastivědná)  (S H) - Jan Sládek 
Podrobná zpráva je v příloze. 
Sekce rodinné turistiky (S RT) – Sekce nepracuje 
Sekce zdravotně postižených turistů (S ZdP) - Ludmila Grossmanová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
viz samostatná zpráva v příloze.  
Sekce moto (S M) – Sekce nepracuje  
Sekce IVV a OTO (S IVV) sport pro všechny a oblastní turistické odznaky - Jitka 
Musilová                                                                                             
Informace jsou v příloze z jednání Programové rady.. 
Sekce hipoturistiky (S HIP)  - Sekce nepracuje  
                                           

http://www.kct-msk.com/
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Obecně a už opakovaně musíme konstatovat, že práci jednotlivých sekcí je nutno aktivizovat. 
Bez pomoci aktivních členů z odborů se práce sekcí nezlepší. Doufám, že dnes nově zvolený 
oblastní výbor doplní jednotlivé programové úseky činnosti aktivními organizátory z odborů. 
                                                                                                              
„Mimo“ Programovou radu:  
 
Sekce výkonnostní - 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 2018:  

• VOPT- bronz 4 x, VOCT – bronz 9 x, 
 
Sekce metodická – Stanislav Prais 
Školení vedoucích turistiky, připravené na listopad 2018 se neuskutečnilo pro malý 
zájem ze strany odborů. Došlé přihlášky evidujeme a počítáme se školením v listopadu 2019. 
  
Plán činnosti Programové rady a sekcí na rok 2019 je přílohou této zprávy. 
Hledáme nové členy do jednotlivých sekcí. Turisté, kteří mají zájem a chtějí se zapojit do 
práce v některé odbornosti, nechť kontaktují oblastní výbor nebo garanty sekcí.  
 
Důležité je vydávání ročního Kalendáře turistických akcí v MS kraji, což je nabídka nejen 
pro organizované turisty, ale i širokou veřejnost. Kalendář je nejlepší propagací práce KČT 
v kraji, slouží zájemcům o turistiku, ale taky 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 . Je jenom na škodu, že stále 
hodně odborů nepořádá alespoň jednou v roce akci pro veřejnost, která by mohla být 
uveřejněna v oblastním kalendáři. 
 
Hlavními akcemi KČT, oblasti Moravskoslezské v roce 2018 byly: 

Novoroční čtyřlístky v Moravskoslezské oblasti – 14 akcí 
Akce k 100 letům republiky a 130 letům KČT:  

• 31. 3. 2018, 58. roč. Pochody Bezručova Moravice, KČT VHT Opava  

• 19. 5. 2018, 53. roč. Krnovská 50 - pěšky, nebo na kole, KČT Krnov  

• 28. 9. 2018, Jubilea beskydské turistiky – chata Martiňák, Hor. Bečva, sekce 
historie  

• 21.-23.9.2018,  69. roč. Sraz TOM na Bítovském mlýně - Bílovecko, TOM BVÚ  
Ostrava 

• 20.10.2018,  37. roč. Po zarostlém chodníčku, KČT Hukvaldy 
  

Všem, kteří tyto akce zabezpečovali, patří poděkování a ocenění za práci. 
 
 
 
 

http://www.kct.cz/cms/sekce-vykonnostni-turistiky
http://www.kct.cz/cms/sekce-vykonnostni-turistiky
http://www.kct.cz/
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Novoroční čtyřlístek na přelomu roků 2018 a 2019 opět  patřil k velmi úspěšné propagaci 
KČT na veřejnosti. Výsledky moravskoslezských pořadatelů a účastníků jsou příkladné. Zde 
je přehled všech dosud proběhlých ročníků v naší oblasti: 
 

Ročník rok Počet akcí Výnos sbírky 

1. 2004 6 11 200 Kč 

2. 2005 8 22 061 Kč 

3. 2006 9 15 359 Kč 

4. 2007 12 25 059 Kč 

5. 2008 11 27 215 Kč 

6. 2009 13 28 497 Kč 

7. 2010 11 29 254 Kč 

8. 2011 9 31 013 Kč 

9. 2012 8 29 022 Kč 

10. 2013 12 40 809 Kč 

11. 2014 14 46 563 Kč 

12. 2015 14 45 012 Kč 

13. 2016 14 52 021 Kč 

14 2017 11 40 191 Kč 

15 2018 14 53 439 Kč 

16. 2019 14 54 795 Kč 

 
Akce mají sváteční charakter, procházka přírodou a přispění potřebným a dnes již 
vyhledávaný odznak – symbol sbírky - uspokojí většinu účastníků. Pořadatelé jsou 
v posledních letech stále stejní - letos to bylo 11 odborů KČT, sekce lyžařské turistiky a 
Krajská rada mládeže. Bez ohledu na výši vybraného daru patří všem organizátorům uznání 
a poděkování.  
Podrobný přehled posledních čtyř ročníků je v samostatném materálu v přílohách. 
Celorepublikový výtěžek Novoročního čtyřlístku byl v roce 2018 použit na vybudování 
bezbariérových přístupů do našich turistických objektů, letos tomu bude obdobě. 
 
Na loňské celostátní konferenci v Praze byla do Síně slávy ČT uvedena rodina Kubáňova 
z KČST Moravská Ostrava, jejíž 4 členové zahynuli na konci 2. světové války za odbojovou 
činnost a pamětní deska je umístěna na místě dřívější chaty KČST, dnes na Horském hotelu 
Martiňák, tyto události konce války jsme si připomenuli na 25. oslavě beskydských horských 
chat. Do síně slávy byl rovněž uveden KČT, odbor Baník Ostrava, který je přímým 
pokračovatelem předválečného KČST Moravská Ostrava, který byl založen 1899 a letos 
si připomene 120 let svého vzniku.  
Sekce historie turistiky naší oblasti uspořádala od r. 2001 celkem 26 oslav jubileí 
beskydských chat. V roce 2018 to byla 25. akce – připomínka válečných událostí u Horského 
hotelu Martiňák (Horní Bečva) společně s připomenutím 120 let turistiky v této lokalitě. Další, 
v pořadí 26. akce připomenula 90. výročí založení chaty Skalka (Mosty u Jablunkova). Účast 
na těchto setkáních ukazuje na velký zájem turistů a občanů o historii turistiky.  
 
Soutěž odborů a jednotlivců Turisté přírodě, zaměřená na pomoc při udržování a ochraně 
životního prostředí, byla v roce 2015 ukončena. Nahradilo ji zapojení do celostátní akce 
Ukliďme Česko – ukliďme svět pod názvem Turisté uklízejí Česko. Lze konstatovat, že 
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organizovaní turisté věci rozumí, i odbory naší oblasti se zapojili. Výrazně s čištěním tras 
v celoročně pomáhají tomíci.  (viz jejich podrobná zpráva). 
  
Mezinárodní spolupráce – systematicky s uzavřením smluv je realizována s KST region 
Žilina, oblast Kysuce a PTTK, oblasti Bielsko-Biala, v minulém roce zejména účastí na X. 
Mezinárodním zimním srazu v Oščadnici ve dnech 25. – 28.1.2018 a připomenutí 100 let 
vzniku Československa u Masarykovy chaty Na Beskydě dne 20.10.2018. 
 
Při zajišťování programu KČT jsme spolupracovali s Krajským úřadem, městskými a 
obecními úřady, Lesy české republiky, Povodím Odry, Správou CHKO Beskydy, Jeseníky a 
Poodří, Horskou službou, řediteli muzeí, jinými spolky a dalšími. Doufám, že se jejich přízni 
bude KČT těšit i nadále. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské 
v roce 2018 – viz samostatná příloha (zpracoval Mojmír Nováček) 
 
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. KKZ MS kraje pečuje o  3277 km TZT (v rámci celé KKZ došlo v roce 2018          
k poklesu kilometráže značených tras o 24,5 km. Příčinou je přeznačení některých úseků        
a zrušení průběhů tras, např. při obchvatu Krnova. Bylo vyznačeno 1074,9 km pěších tras 
v rámci tříletého cyklu obnovy, bylo nainstalováno 236 směrovek a tabulek  a bylo opraveno 
76 nosných prvků. Na této práci se podílelo 163 aktivních značkařů (o 15 více než v roce 
2017). Ve spolupráci s cyklosekcí, firmou KARO ZNAČ s.r.o a TOM 9901 Čmoudík byla 
zajištěna i údržba 2337 km cyklotras.  
Podmínky pro získání odznaku značkaře splnili: 1 značkař I. třídy, 3 značkaři II. třídy,              
1 značkař III. třídy a 5 značkařů IV. třídy. V každém případě  vyslovujeme velké poděkování 
všem, kteří mají na značení v oblasti podíl, neboť jejich práce a výsledků využívá široká 
turistická veřejnost. Podrobné hodnocení krajské komise značení je v samostatném materiálu 
v příloze této zprávy. Problémy přetrvávají v oblasti značení nových cyklostezek, u nichž 
investoři s námi většinou nespolupracují a trasy nenavazují na námi udržované značení. Pro 
rok 2019 není dosud krajským úřadem potvrzena výše dotace na značení, předpokládáme, 
že bude stejná jako v předchozích letech. 
  
Obecně prospěšná společnost Lysá hora - (dříve Nadace Lysá hora) – v loňském roce se 
nepodařilo dokončit likvidaci o.p.s. pro nedostatek času likvidátora. V letošním roce se 
předpokládá dokončení likvidace tohoto subjektu a převedení částky ve výši cca 87 tis. Kč 
(která bude snížena o odměnu likvidátorovi) na klubový účet Bezručovy chaty KČT na Lysé 
hoře.   
 
 
 
 
Technická rada 
pracovala do května 2018 pod vedením Petra Holuši, následně byl do vedení této rady 
zvolen Oldřich Žurek.  Bohužel pro trvalé neshody členů technické rady s ostatními členy 
oblastního výboru jsme v práci této odborné skupiny nepokročili zejména v zásadních 
názorech na řešení otázek kolem Bezručovy chaty na Lysé hoře. Bude záležet na nově 
zvoleném oblastním výboru, zda práce technické sekce v oblasti bude v novém funkčním 
období zapotřebí…  
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Chata Skalka 
V roce 2018 sloužila ke spokojenosti turistické veřejnosti. Byly obnoveny některé pokoje a 
zajištěny nezbytné opravy na chatě. Dne 6.10.2018 se uskutečnila oslava 90 let založení 
chaty. Podrobnosti o chatě a jejím provozu jsou uvedeny na  webových stránkách: 
http://chata-skalka.cz/  
Zpracoval: Jiří Němec 
 
 
Bezručova chata KČT na Lysé hoře 
 
Naše oblast KČT je spoluvlastníkem nově postavené Bezručové chaty na Lysé hoře. Od roku 
2013 na základě smlouvy o společném nakládání s majetkem rozhoduje KČT, připomínám 
zde, že jsme jeden klub, oblast je pobočným spolkem dle dikce Občanského zákoníku 
v platném znění. 
BCH slouží především jako restaurační zařízení bez obsluhy, což vyhovuje nájemci, nikoli 
představám realizačního týmu stavby. Během roku 2018 byla chata opět navštívena mnoha 
tisíci turistů, běžců, skialpinistů, ale ne všichni se k majetku KČT chovají s úctou (odcizené 
jmenovky z darovaných židlí, oken, polámané skládací židle, znehodnocování vinylové 
podlahy nesmeky apod.), tyto nešvary přetrvávají od počátku zahájení provozu chaty. 
 
 
Edukační program na BCH 
KČT, odbor Beskydy v roce 2018 organizoval projekt „Dostaňme děti od PC a TV do přírody“. 
Nabídnutý program využilo 1175 účastníků ze 37 skupin. Projekt měl k dispozici edukační 
místnost – učebnu - vybavenou audiovizuální technikou, která byla pořízena z financí 
Magistrátu města Ostravy a města Havířova. Průvodci dostali kontakty na oddíly TOM, kam 
se mohli případní zájemci obrátit při zájmu o celoroční oddílovou činnost. Nemáme však 
informace, že by tuto nabídku někdo využil. Podrobné informace  o programu jsou uvedeny 
na webových stránkách www.spolecnenalysou.cz.   

 Zpracovala Jana Glombová. 
 
Ještě pár informací pro delegáty konference naší oblasti: 
Dne 3. 3. 2018 se uskutečnila v Ostravě schůzka vedení KČT a vedení oblasti se zástupci 
brigádníků na Bezručově chatě. Výsledek do dnešního dne není žádný. Proběhla velká 
diskuse na celostátní konferenci KČT v Praze, problém dostala k šetření Ústřední kontrolní 
komise. Bohužel zejména členové technické rady oblastního výboru, konkrétně pan Žurek, 
pan Stiller a paní Glombová dodnes nevzali skutečnost, že chata patří celému klubu, na 
vědomí a že o věcech kolem ní rozhoduje vedení, potažmo ústřední výbor KČT. Bylo by 
dobře, kdybychom stejně jako v době obnovy KČT v 90. letech minulého století byli 
kamarády a táhli za jeden provaz a neuplatňovali své egoistické zájmy a názory na provoz 
chaty a správu tohoto majetku, který – ač byl předán do plného užívání kolaudačním 
rozhodnutím v listopadu 2016 – trpí dodnes problémy, vyvolané v průběhu výstavby 
soukromou iniciativou stavebního dozora stavby pana Jiřího Stejskalíka, kdy původní projekt 
chaty doznal řady změn, které vyžadují nemalé prostředky na minimalizaci problémů. 
Tito členové výboru rovněž napadali způsob provedení výběrového řízení na nového 
nájemce chaty, které bylo řádně odsouhlaseno a zajištěno výběrovou komisí, v níž jsme 
původně měli mít tři zástupce, v důsledku nekorektního jednání pana Žurka rozhodlo vedení 
klubu o složení komise v poměru majetkových podílů (tedy 4:1). Naši oblast zastupoval Petr 

http://chata-skalka.cz/
http://www.spolecnenalysou.cz/
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Holuša. Výsledek byl zveřejněn na webových stránkách klubu i v časopise Turista. 
Podotýkám, že klub vůbec nemusel vypisovat výběrové řízení, ale přesto to udělal. 
Faktem je, že jednatelé společnosti, která neuspěla, ač nabízela vyšší finance za nájem, jsou 
(nebo byli ?)  členy KČT, odbor Beskydy od 28.6.2018. Je to jenom náhoda, když pan Stiller, 
předseda tohoto odboru, sděloval před několika lety právě tady, na oblastní konferenci, že 
nemá zájem a nechce působit na Bezručově chatě?       
 
V červnu 2018 obdržela Bezručova chata významné ocenění jako stavba roku 
Moravskoslezského kraje za rok 2017 v kategorii občanské vybavenosti. Klub je tomu rád, 
ale pozvání k účasti na tomto slavnostním aktu na ústředí KČT bohužel nebylo zasláno. Je to 
jenom náhoda? 
Dnes zvolíme nové oblastní orgány, bude nutno rozhodnout (a tady připouštím i svou chybu 
málo důrazným přístupem ke členům oblastní Technické rady), jak v této věci dál. Klub dnes 
hledá cesty, jak vůbec dále nakládat s chatami, je připraven celostátní klubový seminář k této 
problematice, uskuteční se v březnu 2019 a měli bychom tam poslat zástupce oblastního 
výboru, tedy už nového. A každý z nás má možnost ještě stále vyplnit anketu o klubových 
chatách na webových stránkách klubu (www.kct.cz ).  
 
 
 
 
Dovolte, abych poděkoval všem členům oblastního výboru, vedoucím i členům sekcí a 
komisí, předsedům odborů KČT, prostě všem, kteří v naší KČT, oblasti Moravskoslezské 
v roce 2018 vykonávali a  nadále vykonávají drobnou každodenní  činnost ve prospěch 
našich členů i veřejnosti za spolupráci a přeji všem zdraví, radost a pohodu i další růst 
prestiže našeho klubu v roce 2019.   
 
------------------------------------------------------------------------- 
A jaký bude rok 2019 v naší oblasti? 
V rámci naší činnosti KČT oblast Moravskoslezská: 
 

1. Kvalitně zajistit významné oblastní akce. 
2. Podporovat činnost mládeže, zvláště na Turistických závodech (budeme pořádat mj. 

jedno kolo Českého poháru v Karviné a Mistrovství ČR smíšených dvojic ve Frýdku-
Místku) 

3. Vystoupit 22.6.2019 k chatě na Ropičce a připomenout  95. výročí jejího vzniku. 
4. Věnovat trvalou pozornost členské základně organizováním akcí pro vlastní členy i pro 

veřejnost s propagací KČT. 
5. Udržet vysokou kvalitu turistického značení. 
6. Hospodařit se svěřenými prostředky a starat se o oblastní majetek KČT (chaty Skalka, 

Bezručova chata KČT na Lysé hoře). 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Zpráva o činnosti mládeže 
2) Zpráva Programové rady 2018 vč. příloh 
3) Plán činnosti Programové rady 2019 
4) Novoroční čtyřlístek – přehled  

 

http://www.kct.cz/


Zpráva o činnosti 2018  a úkoly roku 2019 + stručné zhodnocení volebního období 20015-2019 
 pro konferenci KČT, oblast Moravskoslezská 17.2.2019 Stránka 8 
 

Příloha č. 1 – Mládež 

Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské 

v roce 2018 

1. Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM jako Rada mládeže oblasti  
 Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM nahrazuje, stejně jako na úrovni ústředí, Radu mládeže oblasti. 
MSKR je volena krajským sněmem vedoucích vždy na čtyřleté volební období. 
Obsazení krajské rady ke konci roku 2018: 

Ing. Mojmír Nováček Předseda O-KČT Dálava, TOM 4306 Stopaři Ostrava 

Jakub Glas Místopředseda  O-KČT Slezský Tomík, TOM 4330 Hogan Ostrava 

Stanislav Prais Člen O-KČT Baník Ostrava, TOM 4302 Sirius Ostrava 

Mgr. Hana Mocňáková Člen O-KČT Orlová Lutyně, TOM 2621 Svišti Bohumín 

Ing. Vladimír Peter Člen O-KČT Krásné Pole TOM 20607 Sihasapa 

Ing. Břetislav Boháč zástupce KČT předseda oblasti Moravskoslezské 

  
V rámci MSKR jsou dále aktivní sekce: 

• Rada závodů pod vedením Mgr. Hany Mocňákové z Bohumína, 

• Beskydská sekce pod vedením Mgr. Marie Bařinové z Frýdlantu 
 
Krajské setkání vedoucích oddílů Moravskoslezského kraje se v roce 2018 uskutečnilo 24. listopadu 2018, kde byly 
připraveny podklady pro kalendář akcí TOM na další rok. Zde také byly oceněny oddíly i jejich vedoucí u příležitosti 130 let 
KČT. 30 oddílů obdrželo stříbrnou medaili KČT za více než 10 let činnosti v KČT, 11 vedoucích bylo oceněno čestným 
uznáním oblasti, 24 vedoucí byli oceněni veřejným uznáním III. stupně (diplomem) a 6 vedoucích získalo veřejné uznání II. 
stupně (diplom s medailí). 
  

2. Oddíly a odbory TOM v Moravskoslezském kraji 
V Moravskoslezském kraji působí největší skupina tomíků co do počtu oddílů i členů z celé republiky a činí asi 25 

% z celkového počtu oddílů i členů Asociace TOM. 
 
Stav počtu členů TOM v Moravskoslezském kraji 

Rok 
Počet 
oddílů 

Žáci do 15 
let 

Mládež 15 – 
18 

Mládež 18 – 
26 

Dospělí do 
35 let 

Dospělí nad 
35 let 

Celkem 

2015 50 1 285 273 259 131 180 2 128 

2016 49 1 345 304 229 126 175 2 179 

2017 50 1 482 248 252 144 229 2 355 

2018 51 1 118 234 250 144 225 1 971 

 
V Moravskoslezské oblasti je několik odborů KČT, jejichž členové jsou výhradně tomíci: 

 113308 KČT Orlová – Lutyně, předseda Jan Genco 

 113506 KČT Áčko Vítkov, předseda PhDr. Pavel Vaňásek 

 113607 Dálava, Ostrava, předseda Ing. Mojmír Nováček 

 113617 Slezský tomík, Ostrava, předseda Ing. Petr Holuša 

 113620 KČT Krásné Pole, Ostrava, předseda Karel Závadský 
Od roku 2017 nemusí být všechny oddíly TOM registrovány v KČT. I přesto v klubových řadách zůstaly v MS 

oblasti v 11 odborech 34 oddíly se 1.759 členy. I přes pokles v počtu registrovaných tomíků zůstává MS oblast největší 
líhní tomíků s 37 % tomíků z celého KČT. 

Všechny oddíly mají svou bohatou a pestrou činnost, v průběhu roku pořádají pravidelné schůzky 
v klubovnách, víkendové výpravy, hry v tělocvičně, pobyty v přírodě o všech prázdninách a svou činnost vyvrcholí o letních 
prázdninách na stanových táborech či expedicích. Kromě táboření a pěší turistiky tomíci také jezdí na lodích nebo na 
kolech i na koních. V roce 2018 uspořádaly oddíly z MS oblasti 41 letních táborů. Všechny oddíly mají své dobrovolné 
zodpovědné vedoucí, kteří pro děti připravují veškerý program. 
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Pro účastníky programu „Společně na Lysou“ z řad základních škol zpracovala KR leták o činnosti oddílů 
s kontakty na jejich vedoucí. V letáku jsou uvedeny 23 oddíly, které poskytly údaje o své činnosti. 
 

3. Akce krajské rady 
MSKR pořádá několik akcí s velkou tradicí, které jsou stále u tomíků oblíbené a hojně navštěvované. 

ZIMNÍ SRAZ NA OSTRAVICI 
 Sraz se konal u srubů Baníku OKD na Ostravici (za chatou Sepetná, dříve Montér) a kromě krajské rady ji zajišťuje 
pořadatelsky též TOM 4302 Sirius Ostrava. V roce 2018 jsme sraz již po 12. zařadili do seriálu „Novoroční čtyřlístek“ a 
vybrali jsme částku 5 762 Kč. Jubilejní 50. ročník jsme oslavili zařazením mezi významné akce KČT a zpracováním historie 
Zimního srazu TOM s propagací všech předchozích ročníků, ke kterým máme fotky nebo kronikové zápisy. 

Rok Ročník Termín Počet oddílů Počet účastníků Počet soutěží 

2018 50. 13. 1. 18 261 13 

 V soutěži oddílů zvítězil TOM Zlaté šípy Valašské Meziříčí (zúčastnil se poprvé) před oddíly Zálesák Hlučín a BVÚ 
Ostrava. V soutěži jednotlivců obsadili první tři místa členové TOM Zálesák Hlučín – Karel Břemek, Michal Břemek a Vojta 
Dostál – Bubu. 

UZLAŘSKÁ REGATA V OSTRAVĚ 
 Tradiční soutěž v uzlování, neformální mistrovství ČR (má nejdelší tradici a nejvíce účastníků). Účastníci váží 6 
základních uzlů na čas. Soutěž se konala na tradičním místě – v tělocvičně Střediska volného času na Ostrčilově ul. v 
Moravské Ostravě. 

Rok Ročník Termín 
Počet 

účastníků 
Nejlepší 

čas 
Vítěz soutěže 

2018 35. 20. 1. 198 15,58 Jáchym Markant TOM Průzkumník 

Uzlařské regaty se účastnilo 21 dětských oddílů, tomíků, Junáka, Pionýra a Ligy lesní moudrosti. 
 

4. Turistické závody 
Turistický závod je jedinou soutěžní disciplínou v turistice. Tento outdoorový sportovní závod je terénní běh v 

délce od 2 do 6 kilometrů, podle věkových kategorií. Není určen pouze dětem a mládež, ale i dospělým bez omezení věku. 
Trať je vyznačena fáborky (modré barvy pro nejmladší žactvo, bílé barvy pro mladší a starší žactvo a červené barvy pro 
dorostenecké kategorie a dospělé). Na trati je umístěna řada kontrolních stanovišť, které je nutné plnit bez chyb a co 
nejrychleji. Jsou to - stavba stanu, 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. 
Všechny kategorie běhají jako jednotlivci. 

V krajských kolech může startovat ve dvoučlenných hlídkách tzv. "Přípravka" bez rozdílu věku a pohlaví a dítě s 
doprovodem. Turistické závody probíhají systematicky po celý rok mimo zimu a závodí se na mnoha výkonnostních 
úrovních. 

Turistický závod je součástí projektu Českého olympijského výboru - Česko 
sportuje. 

V našem kraji začínají každoročně třemi otevřenými koly krajského poháru, 
z nichž jedno kolo je zároveň krajské mistrovství. Z těchto závodů se postupuje do 
Českého poháru (3 závody), následně na Mistrovství ČR a Mezinárodní mistrovství.  

V Moravskoslezském kraji je několik závodnických center, která nejenže mají 
závodníky, dosahujících met nejvyšších, ale mají i pořadatele schopné uspořádat i 

nejnáročnější turistický závod na dobré úrovni. A stále je plněn náš závazek, že každoročně uspořádáme 
v Moravskoslezském kraji nejméně jeden závod Českého poháru, příp. vyšší závod. V roce 2018 naši pořadatelé 
uspořádali: 

 2. závod Českého poháru, Karviná, 19. 5. 2018 

 Mistrovství ČR smíšených dvojic, Sviadnov, 13. 10. 2018 
V kraji působí Rada závodů, jako sekce Krajské rady Asociace TOM. 

  
Závody Moravskoslezského krajského poháru ročníku 2017 - 2018: 

 KRAJSKÝ POHÁR, Bohumín – Pudlov, 21. 10. 2017 (pořádal TOM Svišti Bohumín) 

 KRAJSKÝ POHÁR, Orlová - Lutyně, 7. 4. 2018 (pořádal KČT Orlová a MSK Orlová) 
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 MISTROVSTVÍ MS KRAJE, Šenov, 14. 4. 2018 (pořádal TOM Beskydská devítka, Havířov) 
Také se na podzim uskutečnily první závody ročníku 2018 – 2019: 

 KRAJSKÝ POHÁR, Dětmarovice, 20. 10. 2018 (pořádal ZŠ a MŠ Dětmarovice) 
 
V ročníku 2017 – 2018 se v poháru oddílů umístili: 

Poř. Bílý pohár (žákovský) body Červený pohár (dorost a dospělí) Body 

1. KČT Orlová 982,8 TOM Tuláci Frýdek - Místek 981,3 
2. TOM Nezmaři Bílovec 972,8 KČT Orlová 956,7 
3. TOM Tuláci Frýdek - Místek 943,3 TOM Nezmaři Bílovec 950,5 

Do závodů se celkem zapojilo 166 závodníků. 
Do vyšších kol závodu si zajistilo postup z Moravskoslezského kraje 122 závodníků. 
 
V ČESKÉM POHÁRU se umístily naše oddíly (v rámci celé ČR): 

Poř. Bílý pohár (žákovský) Body Poř. Červený pohár (dorost a dospělí) Body 

1. TOM Nezmaři Bílovec 1380,1 2. TOM Tuláci F – M 1423,4 

3. KČT Orlová 1357,5 3. KČT Orlová 1402,4 

4. TOM Tuláci Fr. Místek 1336,5 5. TOM Žlutý kvítek Palkovice 1309,0 

9. TOM Divočáci Frýdlant 990,2 6. TOM Divočáci Frýdlant 1240,9 

Umístění jednotlivců v Českém poháru: 6x první místo, 4x druhé místo a 6x třetí místo. 
 
 
Na MISTROVSTVÍ ČR JEDNOTLIVCŮ, které se konalo 16. 6. 2018 v Kralupech nad Vltavou, titul Mistrů ČR získali: 

 Nela Valášková, TOM Nezmaři Bílovec (kategorie Nejmladší žákyně) 

 Jakub Kůrka, KČT Orlová (kategorie Nejmladší žáci) 

 Petr Kopeček, TOM Divočáci Frýdlant (kategorie Muži A) 

 Vít Konopáč, TOM Tuláci F-M (kategorie Muži B) 
Ze 14 kategorií se tak naši závodníci umístili 4x na prvním místě, 12 dalších našich závodníků skončilo na 
medailovém místě. 

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ se konalo 22. 9. 2018 v Oščadnicii, titul Mezinárodních mistrů získali: 

 Nela Valášková, TOM Nezmaři Bílovec (kategorie Nejmladší žákyně) 

 Michal Branný, KČT Orlová (kategorie Nejmladší žáci) 

 Ema Babulíková, TOM Tuláci F-M (kategorie Mladší žákyně) 

 Sára Krchňáková, TOM Nezmaři Bílovec (kategorie Starší žákyně) 

 Ondřej Genco, KČT Orlová, (kategorie Muži A) 

 Markéta Máchová, TOM Nezmaři Bílovec (kategorie Ženy B) 

 Roman Gach, TOM Tuláci F-M (kategorie Muži B) 
Ze 14 kategorií se naši závodníci 7x umístili na prvním místě a získali 6 dalších medailových umístění.  

MISTROVSTVÍ ČR V SUPERSPRINTU, 16. 6. 2018 v Kralupech naši závodníci ve 4 kategoriích získali 1. a 2. místo v kategorii 

Žákyně, 1. a 3. Místo v kategorii Žáci, 2. a 3. místo v kategorii Ženy, 1., 2. a 3. místo v kategorii Muži. 

MISTROVSTVÍ ČR - SMÍŠENÉ DVOJICE, 13. 10. 2018 ve Sviadnově titul Mistrů ČR získali: 

 Hana Gabzdylová, Jan Kůrka, KČT Orlová (kategorie do 30 let – součet věku závodníků) 

 Pavla Skotnicová, Petr Kopeček, TOM Divočáci Frýdlant (kategorie 31 až 70 let) 
Ve 3 kategoriích jsme získali dále ještě tři medailová místa. 

MISTROVSTVÍ ČR - ŠTAFETY, 15. 9. 2018 v Mikulášovicích, se umístili: 

 1. místo TOM Tuláci Frýdek -  Místek, (kategorie Štafety žákyně) 

 3. místo KČT Orlová (kategorie Štafety žákyně) 

 2. místo TOM Tuláci Frýdek -  Místek 2, (kategorie Štafety Muži) 
MISTROVSTVÍ ČR - LONG, 15. 9. 2018 v Mikulášovicích (turistický závod na dlouhé trati, cca 10 km): 

 2. místo Aneta Dreslerová, TOM Nezmaři Bílovec (kategorie Ženy) 

 3. místo Hana Gabzdylová, KČT Orlová (kategorie Ženy) 

 1. místo Ondřej Genco, KČT Orlová (kategorie Muži) 

 2. místo Vít Konopáč, TOM Tuláci F-M (kategorie Muži) 
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5. Účast na akcích KČT 
Oddíly TOM se pravidelně účastní akcí oblasti i ústředních akcí KČT. V roce 2018 jsme se účastnili: 

29. 4. 47. Starobělská Zámčiska 

9. 9. 60. Bezručův výplaz na Lysou horu 

15. 9. Cyklojízda Radegast po větrných mlýncích v Horních Datyních 

28. 9. 18. Oslavy jubileí beskydských chat – Martiňák  

20. 10. Česko – slovenské setkání ke 100 letům republiky, Masarykova chata 

15. – 18. 11. 47. Poslední puchýř Semily 

6. Účast na ústředních akcích tomíků 
Naše oddíly se pravidelně účastní také ústředních akcí Asociace TOM. V roce 2017 to byly: 

6. – 11. 8. 36. Letní sraz TOM, Roztoky 

19. – 26. 8.  Česká letní táborová škola, Sloup v Čechách 

Naše oddíly se také zapojily do dlouhodobé hry ústředí A-TOM „Hořcová výzva“, připravené TOM Zlaté šípy. 

7. Vzájemné akce oddílů 
Nejcennější aktivitou tomíků jsou společné akce, které pořádají samy oddíly pro ostatní oddíly a pro veřejnost. 
Přehled akcí oddílů v roce 2018: 

27. 1. 9.  Mistrovství ČR v pexesu, Frýdek-Místek (TOM KAM F-M) 

17. 2. 30. Zimní táborový oheň, Krásné Pole – Čvachtalka (KČT Dálava Ostrava) 

24. 2. 10. Člověče, nezlob se – O pohár města F-M (TOM KAM F-M) 

3. 3. 20. Countrybál s Kulhavou kobylou, Ostrava- Stará Bělá (TOM Průzkumník Ostr.) 

10. 3. 8. Mistrovství MS kraje ve skládání puzzle dvojic (TOM KAM F-M) 

24. 3.  20. Festival Harryho Moučky, Ostrava – Přívoz (TOM BVÚ) 

6. – 7. 4.  Po stopách tajemství Uctívačů Ginga, Ostrava 

21. 4. 19. Otvírání Ondřejnických studánek (TOM Divočáci Frýdlant n.O.) 

26. 5. 5. Pohádkový les – Cesta kolem světa, Nový Jičín (TOM Ještěrky NJ) 

2. 6.   Kuličkiáda, Ostrava, Komenského sady (TOM Hogan) 

2. 6.  15. Hlučínský pasák (TOM Zálesák Hlučín) 

21. – 23. 9.  69. Podzimní sraz, Zbyslavice (TOM BVÚ Ostrava) 

22. 9. 16. Starobělská pažba, Ostrava – Stará Bělá (TOM Sihasapa) 

23. 9.  21. Lagori cup, Zbyslavice (TOM Čmoudík) 

20. 10.   Drakiáda, Moravská Ostrava (TOM Hogan) 

10. 11. 20. Za deníkem Jana Tleskače, F-M (TOM KAM F-M) 

16. 11.  18. Vzpomínka na Karla Líbu, Ostrava – Přívoz (TOM BVÚ Ostrava) 

24. 11. 21. Pevnost Boyard, F-M (TOM KAM F_M) 

24. 11. 20. Turnaj v ringu, Moravská Ostrava (TOM K.T.O. Ostrava) 

8. – 9. 12.  Víkend deskových her F-M (TOM KAM F-M) 

22. 12.  26. Vánoční orientační závod družin + Rogaining, Bělský les (TOM Čmoudík) 

8. Mezinárodní činnost tomíků 
Tomíci v Moravskoslezském kraji vyvíjejí aktivní zahraniční činnost. Vzájemnou spolupráci mají navázánu 

s mladými turisty ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska. Oddíly se zúčastňují řady zahraničních srazů a setkání. 
V roce 2018 to bylo: 

25. – 28. 1. 10. Mezinárodní zimní sraz v Oščadnici – Slovensko 

2. – 8. 7. 48. Stretnutie TOM, Piešťany, (zájezd pořádala KR A-TOM) 

28. 7. – 4. 8.  Sraz mládeže ÖTK, Putterersee – Rakousko (TOM Čmoudík, TOM KADAO) 
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9. Školení a semináře 
Vzdělávání vedoucích a mládeže je jednou z priorit Krajské rady Asociace TOM. V roce 2018 jsme pořádali: 

23. – 25. 3. Školení vedoucích TOM, Kamenka (Rada vzdělávání, TOM Sirius)) 

4. – 8. 5. INKU – Instruktorský kurz, Polana (Rada vzdělávání, TOM Sirius) 

18. – 20. 5.  Školení hlavních vedoucích táborů, Bystřice p. Host. (Rada vzdělávání) 

 Školení zajišťujeme vlastním lektorským sborem, ve kterém jsou Stanislav Prais (předseda Rady vzdělávání 
Asociace TOM), Jakub Glas a Katka Glasová. 

10. Tomíci uklízejí a pomáhají značit 
Oddíly TOM nejenom jezdí do přírody, ale aktivně se podílejí na úklidu a zvelebování oblíbených tras.  

1. 9.  Čištění Odry a Opavy (TOM Čmoudík Ostrava, TOM KADAO Opava) 

11. Internetové stránky KR TOM a zpravodaj TOM-MY 
Webové stránky KR www.tomici-msk.cz informují oddíly o připravovaných akcích, jsou zde umístěny též 

informace o proběhlých akcích včetně fotodokumentace. Bohužel se nedaří aktualizovat stránku tak rychle, jak nabíhají 
nové akce a další informace. 

 
 
 

12. Spolupráce s RADAMOK – Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 
RADAMOK je pořadatelem řady akcí pro dětské oddíly. V roce 2018 jsme se účastnili akcí: 

16. 9. 13. TREFA, střelnice Skalka Poruba (spolupořadatel TOM Sihasapa) 

18. – 19. 5. 19. BAMBIFEST, Ostrava – Bělský les 

RADAMOK vlastní novou základnu pro dětské kolektivy v Kopřivnici – na Janíkově sedle. Základna je po komplexní 
přestavbě a je to další možnost ubytování pro naše oddíly. 

13. TZ Kraví důl – Borovníky 
Krajská rada Asociace TOM zakoupila v roce 2014 chatu na Bobrovníkách u řeky Opavy (aneb v Kravím dole), 

kterou léta využívali skauti. V roce 2018 se pokračovalo v nutných opravách a v částečné rekonstrukci tak, aby ji mohly 
oddíly využívat aspoň k víkendovým pobytům. Správcem základny správce základny je Jura Kinďura, vedoucí TOM  Orion 
Hlučín. 
Největší zásluhu na obnově chaty mají oddíly TOM Orion Hlučín a TOM Zálesák Hlučín. Připravovaná přestavba se 
neuskuteční, nepodařilo se vyřídit stavební povolení a dotace MŠMT propadla. 

14. Hlavní akce TOM 2019 
V roce 2019 připravují tomíci v MS oblasti společné akce: 

12. 1. 2019 51. Zimní sraz TOM na Ostravici (MS krajská rada) 
19. 1. 2019 36. Uzlařská regata v Ostravě (MS krajská rada) 
9. 3. 2019 20. Countrybál s Kulhavou kobylou, Stará Bělá (TOM Průzkumník) 
23. 3. 2019 21. Festival Harryho Moučky, Ostrava – Přívoz (TOM BVÚ Ostrava) 
27. 4. 2019 20. Otvírání Ondřejnických studánek (TOM Divočáci Frýdlant) 
25. 5. 2019 6. Pochod okolo Nového Jičína – Pohádkový les (TOM Ještěrky NJ) 
1. 6. 2019 16. Hlučínský pasák (TOM Zálesák Hlučín) 
2. 6. 2019 22. LAGORI CUP, Ostrava – Zábřeh (TOM Čmoudík Ostrava) 
1. – 7. 7. 2019  Zájezd na 50. Stretnutie TOM do Košic 
20. – 22. 9. 2019 70. Sraz tábořících oddílů ve Zbyslavicích (TOM BVÚ Ostrava) 
15. 11. 2019 19. Vzpomínka na Karla Líbu, Ostrava – Přívoz (TOM BVÚ Ostrava) 
21. 12. 2019 27. Vánoční orientační běh + Rogaining (TOM Čmoudík Ostrava) 

Rada závodů připravuje Krajský pohár v Turistickém závodu a vyšší kola TZ: 
6. 4. 2019 Turistický závod – krajský pohár, Ostravice 
13. 4. 2019 Turistický závod – krajský pohár a Mistrovství MS kraje, Orlová 
18. 5. 2019 Turistický závod – Český pohár, Bílovec 

http://www.tomici-msk.cz/
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22. 6. 2019 Turistický závod – Mistrovství ČR hlídek a jednotlivců, Metylovice 
12. 10. 2019 Turistický závod – Mistrovství ČR štafety, Sviadnov 
20. 10. 2019 Turistický závod – krajský pohár, Dětmarovice (KČT Orlová – Lutyně) 

Rada vzdělávání Asociace TOM spolu s Krajskou radou pořádá rovněž školení vedoucích a instruktorů: 
22. – 24. 3. 2019 Školení vedoucích oddílů TOM 
3. – 5. 5. 2019 JEDÉÉÉM – Kurz pro mladé vedoucí (17 +), Kamenka 
17. – 19. 5. 2019 Akreditované školení hlavních vedoucích táborů, Bystřice p. Host. 
7. – 9. 6. 2019 Kurz pro programové vedoucí - hry, Dědov 

Ústředí Asociace TOM připravuje 
9. – 12. 5. 2019 1. FunTOM, interaktivní akce pro 15 – 21 let, Svitavy 
17. – 19. 5. 2019 24. Železný tomík, Litoměřice 
2. – 10. 8. 2019 37. Letní sraz TOM, Chodov 
19. – 26. 8. 2019 19. Moravská letní táborová škola, Polana 

Podrobné informace o připravovaných akcích budou postupně zveřejňovány na webu krajské rady www.tomici-msk.cz, 
nebo na webu turistických závodů www.turisticky-zavod.cz.  
 
 
Zpracoval Mojmír Nováček 
V Ostravě 3. 2. 2019 

 

 
 
Příloha č. 2 
      

Programová rada (PR) KČT oblasti Moravskoslezské – hodnocení roku 2018: 

Schůzky: 

18. 2. 2018 Výroční konference KČT oblasti Moravskoslezské v Ostravě 

24. 11. 2018 Aktiv PR oblasti MS, Ostrava – Nová Ves 

V roce 2018 byly uskutečněny dílčí akce k oslavám 100 let republiky a  130 let KČT  

( V roce 2017 proběhly 2 akce, dalších 5 bylo roce 2018): 

o 31. 3. 2018, 58. roč. Pochody Bezručova Moravice, Opava, Žimrovice  

o 19. 5. 2018, 53. roč. Krnovská 50 - pěšky, nebo na kole, Krnov  

o 28. 9. 2018, Jubilea beskydské turistiky – chata Martiňák, Čeladná, Hor. Bečva  

o 21.-23.9.2018,  69. roč. Sraz TOM na Bítovském mlýně, TOM BVÚ Ostrava  

o 20.10.2018,  37. roč. Po zarostlém chodníčku, Hukvaldy 

 

Dlouhodobé úkoly, které plynou z programu KČT v dalších letech: 

• Víceleté seriály turistických akcí v oblasti (Novoroční čtyřlístek, MS vrcholy, Beskydský Mont Blanc,  

Dvoustovka, Jubilea turistiky, Toulavý kočárek, event. další)  

• Vlastní turistické akce pořádané odbory KČT, event. sekcemi 

• Získávání a doplňování rad a sekcí novými, aktivními členy 

 

Plán práce Programové rady 2019 

Hlavní republikové akce KČT v roce 2019  

• 25 – 27. 1.  => 25. Zimní táboření u chaty M. Švabinského, Kozlov, KČT Česká Třebová 

• 14. – 17. 2. => 16. Český zimní sraz turistů, Police nad Metují,  sekce LT ÚV 

• 23. 2.          => 50. Zimní sraz turistů na Skurečené + XII.krajský sraz turistů, KČT Nový Jičín 

• 1. – 2. 6.     =>   1. Setkání čtenářů časopisu Turista, Čeřínek, KČT, oblast Vysočina 

• 5. – 8. 9.     =>   3. Mezinárodní letní sraz turistů, Maďarsko, Kismáros MTSz 

• 27. – 29. 9. =>  50. Jede Kudrna okolo Brna, KČT Mapa Brno 

• 15. – 17. 11.=> 48. Pochod za posledním puchýřem, Olomouc, KČT, odbor KDH Olomouc 

• 1.-2.6.2019  Oslava 130 let časopisu TURISTA, KČT, Redakce Turisty, kraj Vysočina, u chaty Čeřínek  

http://www.tomici-msk.cz/
http://www.turisticky-zavod.cz/
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Hlavní akce KČT, oblasti Moravskoslezské v roce 2019 
Podle plánu Programové rady oblasti MS .   

• 16. ročník Novoroční čtyřlístek  31. 12. 2018 do 6. 1. 2019 

• 35. ročník Miniškola zimního táboření 25. – 27. 1 2019, KČT, odbor Horní Datyně 

• 45. ročník - Velikonoční přechod Smrku 22. 4. 2019, KČT, odbor  TJ Frenštát p.R. 

• 20. ročník Otevírání ondřejnických studánek 27. 4. 2019, KČT Turistika Frýdlant n.O. 

• 45. ročník Okolo Mořkova 4. 5. 2019, KČT při TJ Mořkov 

• 45. ročník Z Bohumína do Bohumína 18. 5. 2019, KČT, odbor Tramp Bohumín 

• 40. ročník Mánesovou stezkou 7. 9. 2019, KČT, odbor Třinec 

• 19. ročník Oslavy beskydských turistických jubileí – 120 let turistiky na Slavíči 28. 9. 2019, sekce historie oblasti 

• 70. ročník Sraz oddílů, zabývajících se turistikou a pobytem v přírodě 28. – 29. 9. 2019, KČT, odbor Slezský 

tomík, TOM BVÚ Ostrava 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – výběr akcí partnerských spolků 
 
Klub slovenských turistov (KST), Region. rada KST Čadca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podrobný seznam dílčích akcí byl uveden v Kalendáři akcí KČT 2019, oblasti MS 
 

SEKCE PROGRAMOVÉ RADY – bude nutno aktualizovat jednotlivé sekce dle aktivity a zájmů 

členů. 
 

Sekce pěší turistiky (S PT) Josef Drozdek, Anna Wernerová, Ing. Břetislav Hrbáček 

Sekce lyžařské turistiky (S LT) MUDr. Radovan Holub, Jan Klega 

Sekce cykloturistiky (S CT)  Dr. Ing. Jan Břuska,  pro nemoc zástup Oleg Jánský  

Sekce vodní turistiky (S VT) , Adam Šindler 

Sekce vysokohorské turistiky (S VHT) Václav Pokorný 

Sekce ochrany přírody (S OP) - neustavena 

Sekce historie (vlastivědná) (S H) Mgr. Jan Sládek 

Sekce rodinné turistiky (S RT) - neustavena 

Sekce zdravotně postižených turistů (S ZdP) Ludmila Grossmanová 

Sekce moto (S M)  - neustavena 

Sekce IVV a OTO (S IVV) -Mgr. Jitka Musilová, Jan Čigelský 

Sekce hipoturistiky (S HIP) - neustavena 

Sekce speleoturistiky (S spe) - neustavena 

27. 1. 2019 
Zimný prejazd Kysuckou vrchovinou-10,15,25,35km, 42.ročník 
Organizátor: ŠKT Kysucké Nové Mesto 

28. 4. 2019 
Zahájenie 100 jarných kilometrov na Marťakovskom kopci 
Organizátor: RR KST Čadca 

8.5.2019 
Stretnutie priaznivcov Klubu turistov Kysuc na Veľkej Rači 
Organizátor: RR KST Čadca 

18. 5. 2019 
Krajom Drotárie - 20. ročník 
Organizátor: KST Vysoká nad Kysucou(A.Opial-00421 911902250) 

11. 8. 2019 10. ročník společného výstupu na Velkou Raču, 1 236 m n. m  

8. 9. 2019 
Letný prechod Kysuckou vrchovinou - 10,15,35km, 42. ročník 
Organizátor:  ŠKT Kysucké Nové Mesto  

13. 10. 2019 
Ukončenie letnej turistickej sezóny na Vojtovom vrchu – 13. ročník 
Organizátor: RR KST Čadca 

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

mailto:frazabka@gmail.com
http://rrkstcadca.weblahko.sk/
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„Mimo“ PR: 

Sekce výkonnostní (Josef Čigelský) 

Sekce metodická (Stanislav Prais) 

Výhled do roku 2019, 2020: 

Únor 2019: Volební konference KČT, oblasti Moravskoslezské 

Zima 2020: pořadatelé XI. Mezinárodního zimního srazu turistů (Jeseníky, Rýmařov)  

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: listopad 2018 

Zbyněk Husák, tel.:736 606 977, e-mail: zbynekhus@mail.cz 

Mgr. Jan Sládek, tel.:776 126 091, e-mail: (kct.sladek@quick.cz) 

 

 

     

 
 

Historie beskydské turistiky - Síň slávy české turistiky 2018 
Hodnocení práce Sekce historie beskydské turistiky v roce 2018, je provedeno podrobně. Stanovené úkoly byly 

splněny. Zejména uvedení rodiny Kubáňovy a odboru KČT (KČST) 

Moravská Ostrava do celostátní SSČT, oslavy turistických jubileí: 60. 

Bezručův výplaz na Lysou horu, jubilea 100 a 130 na Martiňáku, 90 let 

chaty Skalka a další. Jelikož se jedná o příspěvek do Kalendáře akcí KČT 

MS oblasti 2019, je potřebnější zveřejnit záměry na rok 2019 – jako výzvu 

členům v odborech KČT naší oblasti. 
 

SEKCE HISTORIE TURISTIKY, okruhy činnosti 2019 

Síň slávy české turistiky oblasti Moravskoslezské 
 

*Mapování historie turistiky v MS kraji (oblasti) 

- Spolky, - osobnosti, - objekty (chaty, rozhledny a pod.), - činnosti a akce, + zajímavosti.                                                                                                                                                                                                                                          

-Spolupráce s Radou Síně slávy české turistiky (SSČT) a Sekcí vlastivědnou – ústředí KČT                                                                                                                                               

 

*Síň slávy české turistiky (SSČT) 
-Připravovat k uvedení do celostátní SSČT:  

 osobnosti MS oblasti: Ing. Drahomír Trojka, Karel Líba 

 podnítit ke zpracování podkladů: odbor KČT Štramberk 

-Pokračovat v zařazování osobností do oblastní Síně slávy ve spolupráci s odbory.                                                                                                                                                                                                                                                            

*Studijní cesty (členové Sekce historie)  -Jaro/léto 2019:  

-Kostelní Lhota (Poděbradsko), rodiště Theo Hepnera, Seletice (Stř.Čechy), rodiště JUDr.   

 Jana Kordače. Turistika na Těšínsku 

-2x Morávka, Horní Lomná. Oslava jubilea 120 let turistiky na Slavíči-Hadaščoku 

*Publikační činnost 
-Vydání publikace (sborník) o historii turistiky na Slavíči + zimní táboření Klondyke  

-Připravit článek do časopis Turista: Historie Beskydské turistiky – Slavíč 

mailto:zbynekhus@mail.cz
mailto:kct.sladek@quick.cz
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-Připravit informaci do Kalendáře akcí oblasti MS, 2020 o činnosti sekce historie a SSČT 

*Oslava jubileí beskydských chat 
-Pokračování druhého „Desetiletého kolečka“ Oslavy jubileí beskydské turistiky: 

 32. akce v pořadí: 50. roč. Zimní sraz na Skurečené = XII. Krajský sraz turistů, 23. 2. 2019,    

 pořadatel: odbor KČT TJ N. Jičín. 

 33. akce v pořadí: 28. 9. 2019, 120 let turistiky – Morávka, chaty Slavíč - Hadaščok 

 34. akce v pořadí: Příprava k vyvrcholení 20ti leté akce: „Jubilea beskydské turistiky“ v září    

 2020 – Beskydy, celý hřeben Gruně: Charbulák, Švarná Hanka, Bílý Kříž, Sulov, Kysuca 

*Zájezdy za historií turistiky 
-23. 2. 2019, 50. Zimní staz turistů, který je zároveň XII. Krajským srazem turistů. Beskydy-Čeladná-chalupa Skurečená, 

poř. KČT TJ Nový Jičín. Zájezd připraví KČT Krnov. Přizve turisty z okolí (Rýmařov, Bruntál, Vrbno, Břidličná, Město 

Alb., Opava, Háj a další)   

-Příprava zájezdu 120 let chaty Češka koča - Slovinsko, Alpy, Jezersko, Češka koča v r. 2020 

*Seniorské kafé 
-Uspořádat pro turisty seniory, zejména oceněné za aktivní turistickou práci, nad 70 let vzpomínkové a informační setkání: 

8. „Seniorské kafé“. Říjen 2019 

*Schůzky sekce historie v r. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Oblastní konference KČT, 17. 2. 2019, Ostrava – Nová Ves  

- Při turistické akci. Výstup na haldu Ema, Sl. Ostrava, hrad                                                                                                                                                                                                                                

-Programová rada oblasti MS, 23. 11. 2019  

*Spolupráce: Odbory KČT, Muzeum Těšínska, Slezské zemské muzeum Opava, Muzeum Beskyd, ostravské aj., 

archivy, časopis Turista, KST, PTTS w RC, městské,obecní úřady, IC 

 
Zpracoval: listopad 2018, Mgr. Jan Sládek, předseda sekce historie KČT oblast MS 

Tel.: 776 126 091, 736 754 659,   e.mail: kct.sladek@quick.cz 

 
 
Sekce pěší turistiky  

Přehled sbírky sekce pěší turistiky v rámci akcí 
Vystup na svůj vrchol 2018 

 

Odbor KČT částka 

KČT Nová huť Ostrava 3 000 Kč 

KČT TJ VP Frýdek-Místek 420 Kč 

Celkem 3 420 Kč 

 
Poznámka – tabulka byla zpracována z dostupných zdrojů na oblasti a v Praze.Všem za 
drobný obnos (10,- Kč za razítko do záznamníku VSV) je třeba poděkovat – podle všeho i 
touto drobnou částkou přispělo takřka 342 turistů na akcích VSV v roce 2018.. 
 
Zpracoval: Zbyněk Husák, leden 2019 

 

   
 

Zhodnocení činnosti sekce LT MSK 2018 

 

V uplynulém roce se v naší oblasti pořádalo velké množství zimních akcí, především zimních táboření, díky zásluze 

příslušných organizátorů.  Dle plánů se uskutečnila série akcí Novoroční čtyřlístek - vyhodnocení provedl Honza Sládek.  

Pod hlavičkou naší akce proběhl Přejezd nejvyššími vrcholy Beskyd. Jedná se o tradiční akci, v roce 2018 to byl již 

42.ročník, s účastí kolem 80 lidí. Jelikož těchto akcí ubývá a celorepublikové klesá zájem o tento druh turistiky, jsme rádi, 

že se nám daří tuto akci udržet.  

mailto:kct.sladek@quick.cz
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Za zmínku ještě stojí zimní sraz v Oščadnici, kde jsme za sekci neměli organizovanou účast, ale několik členů oblasti spolu 

s p. L. Šínem převzali štafetu organizace Mezinárodního zimního srazu v Rýmařově v roce 2020.   

V následujících letech bychom byli rádi, kdybychom udrželi tradiční akce v oblasti a taktéž prohloubili spolupráci sekce 

s jednotlivými organizátory zimních akcí. Hlavní výzvou pro naši oblast na poli zimní turistiky bude Mezinárodní zimní 

sraz v Rýmařově v roce 2020.  

 

Za sekci LT MSK Radovan Holub 

 
STRUČNÉ ZHODNOCENÍ TURISTICKÉHO ROKU 2018 ZA SEKCI KČT ZDP: 

 

Úvodem několik obecných informací : 

KČT - Sekce zdravotně postižených sdružuje 7 odborů ZdP v současné době pouze z Moravských krajů, když 4 

odbory jsou činné na území Msk kraje,  2 v kraji Olomouckém a 1 v kraji Jihomoravském.  Členská základna v 

průběhu roku 2018 čítala 169 členů.  

Schůzky výboru se v letošním roce nekonaly - provozní záležitosti sekce řešíme prostřednictvím e-mailové 

komunikace a při setkáních na námi pořádaných vícedenních akcích.      

 

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ A JEJICH ČINNOSTI V R.2018  

Nejprve v krátkosti o odborech KČT ZdP mimo působnost našeho kraje:  

Dobrý hospodář Olomouc - odbor ZdP 

6 členů, předseda : Drahomír Šeuer 

19.07.-22.07.18  -  organizace akce "15.Lázeňskými chodníčky" a  

                                  "9.Memoriál Anežky Stachové" ve Velkých Losinách 

                                  (účast cca 35 členů ze všech odborů ZdP) 

08.12.18               -  Olomouc  - připraven 11. ročník akce Zimní Olomouc Členové odboru se zúčastňují 

oblastních srazů ZdP turistů i dalších akcí, pořádaných KČT a ostatními odbory ZdP  

 

SK KČT ZdP Brněnský Plazivec 

29 členů,  předseda: Ivana Miklicová 

aktivní odbor, dobře si vedou v pořádání vícedenních akcí : 

15.3.-18.03.18  -  5. Zimní celostátní sraz ZdP turistů v České Třebové  

29.6.-01.07.18  -  17. Oblastní sraz ZdP turistů JM kraje v Boskovicích 

25.8.-01.09.18  -  Týden turistiky v Jižních Čechách - Jindřichův Hradec   

5.10.-07.10.18  -  10. Putování za burčákem Mikulčice  

07.04.18  -  10.r.  Jarní vinohrady v Hovoranech  

18.08.18  -  8.r.     Kolem Brna 

Aktivně se zúčastňují akcí ostatních odborů sekce ZdP. 

                                                     2. 

KČT ZdP Zábřeh na Moravě  

36 členů, předseda: Jaroslav Kainar 

aktivní odbor ZdP z Olomouckého kraje, průměrně 2 x měsíčně pořádají jednodenní  turistické vycházky 

blízkým i vzdáleným okolím Zábřehu na Moravě. V letošním roce byli pořadateli 15. Oblastního srazu ZdP 

turistů Olomouckého kraje, který se tentokrát uskutečnil ve dnech 7.9.-9.9.2018 v Mohelnici za účasti 45 členů 

ze všech odborů ZdP.   

 

Nejméně početným odborem ZdP  v Msk kraji je SK KČT ZdP Elán Opava 

10 členů, předseda: Miroslav Patzelt  

malý odbor,  uspořádali  v probíhajícím roce tyto akce : 

14.04.18  -  15.r.   Elánská "25" speciál 

29.09.18  -  12.r.   Po nedokončené trati 

10.11.18  -    4.r.   Barevný podzim 

 

SK KČT ZdP turistů Ostrava   

39 členů, předseda: František Dvouletý 

v roce 2018 se zaměřili především na jednodenní akce z nichž vybírám: 
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10.03.18  -  16.r.  Sněženkové vycházky Poodřím 

28.07.18  -  1.r.    Blucherovým panstvím 

04.08.18  -  7.r.    Wiendowka po Šlansku 

15.09.18  -  11.r.  Toulání Přerovem 

20.10.18  -  17.r.  Podzimního putování Poodřím 

Zúčastňovali se jedno i vícedenních akcí ostatních odborů KČT ZdP.  

 

KČT ZdP Odry 

26 členů, předseda:  Arnold Kubínek 

11.05.-13.05.18  -  38.Oblastní sraz ZdP turistů Msk kraje v Rýmařově 

24.02.18  -  11.r.  Běžky nebo pěšky - Dobešov                                                        

21.04.18  -  11.r.  Suchou nohou – Suchdol nad Odrou 

26.05.18  -  8.r.     Svatodušní vycházka se smaženicí                                     

22.09.18  -  10.r.   Putování po Oderských vrších                                     

                                                  

KČT ZdP Život Bohumín 

23 členů,  předseda: Milana Skupienová 

nejaktivnější odbor KČT ZdP, chodí na vycházky každý čtvrtek v létě, v zimě, na jaře i na podzim s průměrnou 

účastí 10 osob, mimo to se v různém počtu zúčastňují všech vícedenních akcí pořádaných ostatními odbory 

KČT ZdP. 

Kdybych zde měla jen vyjmenovat všechny vycházky tohoto odboru, moje hodnocení by bylo bohatší o několik 

stránek. Namísto toho chválím a přeji 

jim všem ještě mnoho takto aktivních let. 

 

Pokud se týká společných aktivit všech odborů v r. 2018:  

Turistický rok pro nás začal hned v sobotu 6. ledna 2018, kdy jsme se v počtu 22 osob zúčastnili Zimního 

výstupu na Helfštýn. 

Na dny 25.-28.1.2018 se povedlo zajistit ubytování v Oščadnici, kde jsme se formou hromadné výpravy v počtu 

33 osoby zúčastnili 10. Mezinárodního zimního srazu turistů. 

Oščadnica 2018 – Byli jsme při tom 

Konečně v uplynulém týdnu jsme využili možnosti ubytovat se od 15.11. do 18.11.2018  na evangelické faře v 

Libštátě nedaleko Semil s dobrým vlakovým spojením mezi těmito místy a mohli jsme se tedy aktivně zúčastnit 

Putování za posledním puchýřem 2018. Ve velké  skupině nás bylo 29 a mimo to se 5 členů KČT ZdP ze 

Zábřehu na Moravě akce zúčastnilo po vlastní ose. 

 

A naše plány pro příští rok 2019? Velmi stručně :  

Opět začneme v lednu Zimním výstupem na Helfštýn.  

35 osob se prozatím přihlásilo k účasti na únorovém Zimním srazu v Polici nad Metují, kde již nyní máme 

zajištěno ubytování. 

Rádi bychom se také zúčastnili podzimního putování Za posledním puchýřem v Olomouci. 

                                           

Mimo to budou probíhat jednodenní akce odborů ZdP podle kalendáře. 

Uskuteční se 3 Oblastní srazy KČT ZdP turistů podle krajů a na přelomu června a července Celostátní sraz KČT 

ZdP turistů v Žamberku.  

V rámci týdne turistiky ZdP je v květnu 2019 plánován turistický pobyt na Šumavě.   

 

Za sekci ZdP dne 24.11.2018     

 

Ludmila Grossmannová                                                        
 
Zpráva sekce vodní turistiky za rok 2018  

3 tábory (1 dětský stanový, 1 příměstský a 1rodinný). Akce pro veřejnost byly realizovány s ohledem na 

probíhající sucho. Tedy: 

Sjezdy na horní Odře - realizováno  

Ostravice (od Šance) - zrušeno  
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Otevření a sjezd Moravice - realizováno  

Otvírání ostravských řek (OVS) - realizováno  

Májová Moravice - realizováno  

Moravice červen  letní kanoistické sjezdy - v sobotu Moravice v neděli Opava  

Rozmarné slavnosti řeky Ostravice - realizováno  

Moravice červenec - maškarní - Náhradní sjezd řeky Opavy  

Moravice srpen - letní kanoistické sjezdy - Náhradní sjezd řeky Opavy  

Zářijová Moravice - v sobotu Moravice v neděli Opava  

Zamykání Ostravice a Ostravských vodáckých stezek - realizováno  

 

S vodáckým Ahoj  

Adam Šindler, KČT Moravská Ostrava 
 

 

Zpráva sekce IVV Programové rady KČT oblasti Moravskoslezské za r. 2018 

Sekce pracovala ve složení : J.Musilová, A.Wernerová, H.Schenker 

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.Republiková schůze se nekonala. 

1.Využití Kalendáře  IVV – Evropa : kalendář byl uložen u člena sekce IVV – H.Schenkera, zájemci byli o akcích 

informováni. 

2.Euripiáda na Sicílii , 21.- 26.5.2018 ,byla sekcí IVV  zveřejněna, účast na Euripiádě si zajišťovali zájemci individuálně, 

zejména s CK Nový Bor letecky Vzhledem k vysoké ceně zájezdu ztratili mnozí turisté o účast zájem. 

3.Akce IVV organizované na území ČR turisté MS oblasti navštěvují, plní podmínky IVV, jejich plnění je evidováno 

určenými členy sekce IVV KČT a za splněné podmínky jsou na hlavních republikových akcích KČT jednotliví turisté 

odměněni diplomy nebo odznaky.Hlavními akcemi jsou např. zimní a letní sraz turistů, Poslední puchýř nebo Pochod IML 

v Brně                                                                                          Také některé OKČT MS oblasti  připravují své akce k plnění 

podmínek IVV, naposled např.setkání k oslavě výročí chaty Martiňák a zároveň v rámci oslav 100 výročí republiky. 

4.Další významná akce IVV je připravována v r.2019 ve Francii , jde o 16.světovou olympiádu IVV v Aix – en-Provance, 

která se uskuteční 15.10. – 19.10.2019. Po dlouhých úvahách se připravuje auto -           busový zájezd  , zatím nejsou 

zveřejněny pokyny k zájezdu.Vedle pochodů v rámci Olympiády se chystá i prohlídka zajímavých míst Provance a také 

samotného města, kde se bude Olympiáda konat. 

  5.Sekce IVV připravila přehled OTO a TTO distribuované OKČT naší oblastí.Přehled obsahuje 33 OTO nebo TTO . 

Prověřujeme nyní správnost adres distributorů. 

6. V r.2019 je připravován i letní sraz turistů , tzv.V 4, letos v Maďarsku Po návštěvě Letního srazu na Slovensku , na 

Duchoňce, všem našim turistům doporučujeme. 

 

 

Zpráva sekce cykloturistiky 

 
Plánované cykloturistické akce na rok 2018 Okolo Tatier, která se konala ve dnech 8. 6.  – 10. 6. 2018 – se zúčastnilo 19 

cyklistů z KČT oblasti Moravskoslezské. 

Ve dnech 30. 6. – 6. 7. 2018 se konal XVI. Letní turistický sraz KČT v Sokolově. V rámci srazu  byly pořádány ve dnech 

od 30. 6. do 4. 7. 2018 dvě cykloturistické etapové cyklojízdy a to Krajem živých vod a Slavkovským lesem, která pro 

malý zájem cyklistů nebyla uskutečněna a etapová cyklojízda s názvem Cyklomagistrála Krušných hor a Cyklostezka Ohře. 

Této se zúčastnilo celkem 21 cyklistů. 16 cyklistů z Moravskoslezské oblasti KČT, všichni z odboru Hodslavice, 3 cyklisté 

z jiných odborů KČT, 2 cykloturisté ze Slovenska a 2 pořadatelé ze Sokolova. 

40. srazu cykloturistů KST ve Vinném ve dnech od 30. 8. – 2. 9.2018 – se zúčastnilo 5 cyklistů naší oblasti. Jinak byla 

účast 539 cykloturistů na jednotlivých etapách. 30 z České republiky, 16 z Ukrajiny, 8 z Polska  a 2 z Francie. Zdá se, že 

cykloturisté KST mají opačný problém než cykloturisté z KČT, dochází jim pořadatelé, naopak zájemců o cykloturistický 

sraz, který se na Slovensku koná každý rok mají dostatek. 

 

V roce 2018 nebyl u Moravskoslezské oblasti KČT zájem o získání kvalifikace vedoucího cykloturistiky. 

Nemám informace o konání celostátního srazu cykloturistů KČT, který by se měl v roce 2019 konat. V případě že se bude 

konat zorganizujeme účast na něm. Snad to nedopadne podobně jako v roce 2017 v Praze…. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé akce KČT na rok 2019 budou zahrnuty v celostátním kalendáři a tento bude k dispozici po 

programové radě KČT, bude plán sekce cykloturistiky upřesněn a z kraje roku 2019 dán na vědomí předsedům jednotlivých 

odborů. 

Za sekci cykloturistiky                                       Lešek Janský 
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OTO v Moravskoslezské oblasti KČT 

1.Beskydy – MTO – distributor : KČT – oblast Moravskoslezská, Na Mýtě 1556/10,Ostrava – Hrabůvka 

2.Betlémy – TTO -    distributor : H.Schenker , Cholevova 25, Ostrava – Hrabůvka 

3.Bílovecko – TTO – distributor : P.Braník, Výškovická 68, Ostrava – Zábřeh 

4.Flora a fauna Beskyd a Valašska, TTO – I + II+III –distributor : P.Ejem, Smetanova 1151, V.Meziříčí                                                                                            

( III.nutná pro stupeň diamant ) 

5.Janáčkovy Hukvaldy – OTO – distributor : J.Strakoš,Rychaltice 88, Hukvaldy 

6.Jeseníky – OTO – OS ČSTV , Zahradní 1, Bruntál – prodej ukončen ! 

7.Kamenné kříže – Severní Morava – TTO – distributor : J.Babovák, Dvůr Králové 

8.Karvinsko – OTO – distributor : TJ Baník Karviná o.s., Karviná – Fryšták 

9.Novojičínsko – OTO – distributor : V.Bilský, Myslbekova 1024, Příbor 

10.Okolo Moravského Slezska I.– pohraničím  +  Okolo Moravského Slezska II.– vnitrozemím – OTO  distributor: 

Mgr.M.Vokrojová , Francouzská , Ostrava – Poruba 

11.Opavsko a Oderské vrchy – OTO – distributor :M.Klimeš, Olomoucká 67, Opava 

12.Osoblažsko – OTO – distributor : Mgr.M.Vokrojová, Francouzská, Ostrava – Poruba 

13.Osobnosti Severní Moravy  a Slezska – TTO – distributor : Mgr.M.Vokrojová, Francouzská, Ostrava – Poruba 

14.Ostravsko – OTO – distributor : KČT – oblast Moravskoslezská, Na Mýtě 1556/10, Ostrava – Hrabůvka 

15.Ostravsko – OTO – distributor : J.Strakoš, Junácká 70, Ostrava – Stará Bělá 

16.Ostravský vodovod – OTO – distributor : P.Braník, Výškovická 68, Ostrava – Zábřeh 

17.Po stopách krnovského knížectví – TTO – distributor : KČT Krnov, Stará 11, Krnov 

18.Poodří – OTO – distributor : P.Braník, Výškovická 68, Ostrava – Zábřeh 

19.Poopaví – OTO – distributor : KČT Krnov, Stará 11, Krnov 

20.Prajsko – OTO -   prodej ukončen k 1.1.2014 

21.Prameny severomoravských řek – TTO – distributor : P.Braník, Výškovická 68, Ostrava – Zábřeh 

22.Přehrady a vodní plochy Sev. Moravy a Slezska – TTO – K.Strakoš, Junácká 70,Ostrava – Stará Bělá -  ukončen prodej 

23.Kostely a kaple Severní Moravy – TTO – distributor K.Strakoš,Junácká 70,Ostrava- St.Bělá 

24.Praděd – OTO – distributor : KČT Krnov, Stará 11, Krnov 

25. Rodným krajem Fr. Palackého – TTO – distributor : Radim Holeňa,Hodslavice 457 

26.Severomoravské hrady a zámky – TTO – distributor: J.Brabec, Školská 232, Ševětín 

27.Severomoravské řeky – TTO – distributor: Mgr.Jan Sládek, Na pasekách 191,H.Datyně 

28.Těšínské Slezsko – OTO – distributor : Wilibald Hudeček, Březová 530, Karviná – Ráj 

29.Těšínský turista – OTO – distributor : P.Friedrich, Ostravská 46, Český Těšín                          

30..Tisícovky Beskyd – TTO – distributor: Vl. Wnuk, Bratrská 1093, Lipník n.Beč. 

31.Rýmařovsko – OTO – distributor : Ing.Vl.Juříček, Huzová 

32.Vodopády ČR – TTO – distributor: Herbert Schenker,Cholevova 25,Ostrava – Hrabůvka 

33.Česká Republika A – Ž – TTO – distributor: Herbert Schenker, Cholevova 25,Ostrava – Hrabůvka 

34..Lhotník – TTO – distributor : Herbert Schenker, Cholevova 25, Ostrava – Hrabůvka 
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Příloha č.4) 

Novoroční čtyřlístek 2019  

v Moravskoslezském kraji 

Sbírka ve prospěch budování  

turistických přástupových tras pro vozíčkáře 

  Pořadatel   2015 2016 2017 2018 2019 

1. KČT Krnov,  2x 
Výstup na Praděd, 
Šelenburk 

7 210 8 891 7 488 8 375 7 850  

2. KČT Horní Datyně 
Pochod Slezská 
brána 

4 200 4 180 5 050 4 873 5 758 

3. KČT Příbor 
Pochod na Hončovu 
hůrku 

3 313 3 235 4 265 4 630 4 328 

4. KČT Hukvaldy 
Výstup na 
Kubánkov 

4 310 4 644 4 700 4 670 5 405  

5. KČT Kunčice p. O. Pochod v místě 2 354 3 018 Nebyl Nebyl Nebyl 

6. 
KČT Baník Ostrava a 
SK-ZdP Ostrava 

Výstup na Landek v 
Ostravě 

6 013 5 700 Nebyl 5 500 5 410 

7. Kr. rada A-TOM 
Zimní sraz TOM na 
Ostravici 

2 760 4 382 2 740 5 762 5 150 

8. KČT Břidličná Stránský vrch 1 550 1 500 1 400 1 600 1 700 

9. KČT Vítkovice 
Výstup na haldu 
Ema 

3 616 6 258 5 749 6 528 5 119 

10. KČT TJ VP Frýdek 
Čtyřlístek na chatě 
Prašivá 

3 330 3 413 3 950 4 000 3 760  

11. KČT Tramp Bohumín 
Zimní táboření 
Moravice 

1 140 1 020 1 016 1 100 1 000 

12. Sekce lyžař. tur. 
Přejezd Beskyd - 
Bílá 

2 000 2 000 1 600 1 720 1 500 

13. KČT Bílovec 
Fit výstup - Na 
výšině 

1 136 1 000 Nebyl 940   850 

14. KČT TJ Nový Jičín 
Starý Jičín hrad / 
Svinec 

2 080 2 780 2 233 3 741 6 965 

    Výnos sbírky 45 012 52 021 40 191 53 439 54 795 

 

Poděkování všem pořadatelům a účastníkům za příspěvek 

 Výnos sbírky: v MS oblasti v roce 2019: 54 795 Kč   

                  ze všech oblastí KČT v ČR: bude zveřejněn v časopise Turista 

------------------------------------------------------- 

Další odbory KČT, přidáte se? Uspořádáte Čtyřlístek 2020? 

Kde to je zralé? (na spadnutí): Petřvald, někdo z Havířova, Brušperk, chata Skalka, Karviná, Nová Huť…                                

                               Z údajů pořadatelů zpracoval za Programovou radu KČT obl. MS,  

20.1.2019, Mgr. Jan Sládek, 776 126 091, e-mail: kct.sladek@quick.cz 
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