
Vážení přátelé turistiky, 
 

náš Klub českých turistů pořádá pro veřejnost řadu akcí, jejichž nabídku jste právě otevřeli v 
oblastním Kalendáři turistických akcí na rok 2019. Předkládaný program je nabídkou pro každého, 
ať už pro jednotlivce, party přátel a kamarádů i rodiny. Nabízíme každému z vás celoroční program 
pro aktivní využití volného času na nejzajímavějších místech v Moravskoslezském kraji. A třeba se 
též rozhodnete přidat se k nám!  
 

Přivítejte Nový rok na některé akci Novoročního čtyřlístku, třeba hvězdicovým novoročním 
výstupem na Praděd a hrad Šelenburk. Akci již ve 45. ročníku organizují krnovští turisté. Drobný 
výtěžek sbírky opět poslouží na výstavbu bezbariérového přístupu k našim chatám pro naše 
zdravotně postižené spoluobčany.  
 

Přijeďte na 50. zimní sraz turistů na Skurečené a XII. Krajský sraz turistů, který bude spojen i se 
zimním tábořením. Organizuje ho KČT, odbor TJ Nový Jičín už v únoru 2018. Akce je zařazena mezi 
významné akce celého klubu v r. 2019. 
 

Dětské kolektivy a zvláště tomíky zveme na některé z mnoha Turistických závodů, které se konají v 
jarních měsících. Závody jsou otevřené a podle pravidel lze získat výkonnostní třídy a postupy do 
vyšších kol soutěže. Podrobnosti naleznete na http://www.turisticky-zavod.cz/ . 
Přivítejte jaro na některé z jarních akcí, třeba na jarním výstupu S Emou na Emu, pořádají ji turisté 

z Ostravy – Vítkovic 
 

Přijďte společně se svými dětmi nebo vnoučaty na 20. ročník Otevírání ondřejnických studánek. 
Koncem dubna akci organizují turisté z Frýdlantu nad Ostravicí. Akce je určená těm nejmenším. 
Pěší pochod dlouhý 4 km pro malé děti a jejich rodiče vede pohádkovým lesem. 
 

Zúčastněte se 40. ročníku akce Mánesovou stezkou. Turistický pochod je pojmenován po slavném 
českém malíři, který v 19. století pobýval a tvořil v Těšínských Beskydech. Akce je součástí 
národopisných dnů „Slezské dny 2019“.   
 

Také Vás zveme na 19. ročník Oslavy beskydských turistických jubileí – 120 let turistiky na Slavíči. 
Uskuteční se 28. 9. 2019, v Den české státnosti. Tento státní svátek patří tradičně oslavám jubileí  
beskydských chat a turistiky v Beskydech. Tentokrát si připomeneme 120 let turistiky na Slavíči. 
Kolářova chata Slavíč, přístupná z obce Morávka nebo z Horní Lomné, se nachází na hlavním 
hřebeni Těšínských Beskyd a patří k nejoblíbenějším chatám této oblasti. Tradičně si připomeneme 
historii turistiky spojenou s tímto místem, nebude chybět bohaté občerstvení a o dobrou náladu se 
postará folklorní soubor Olza.  
 

Oddíly TOM zveme na 70. ročník Sraz oddílů, zabývajících se tábořením, turistikou a pobytem v 
přírodě. Víkendové setkání oddílů mládeže se uskuteční v září 2019 v údolí říčky Seziny nedaleko 
Ostravy. Akci pořádá TOM BVÚ, oddíl který nepřetržitě pracuje od r. 1945, tedy již 74 let! 
 

Sledujte naše webové stránky, kde naleznete aktuální informace a odkazy: http://www.kct.cz ,   
http://www.bezrucova-chata.cz/ , http://www.chataostry.cz/ , http://www.chataprasiva.cz    
http://chata-skalka.cz/   a  http://www.kct-msk.com/    
 

Přeji Vám krásné zážitky v naší přírodě po celý rok 2019. 
                         
Za všechny organizátory 
        Ing. Břetislav Boháč    
               předseda KČT, oblast Moravskoslezská 
 
 



Podmínky a výhody členství v KČT 
 

Členem Klubu českých turistů 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. 
 

EUROBEDS 
Každý člen obdrží členský průkaz, s nímž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u 
smluvních partnerů systému EUROBEDS. 
 

Slevy na ubytování 
Na základě předložení členského průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (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 platným průkazem 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, 
v turistickém infocentru v Praze 2, u regionálních prodejců a v některých oblastních sekretariátech KČT. Je 
možno si je objednat také v e-shopu na www.trasa.cz 
 

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

Slevy na dopravu 
Slevy při nákupu některých IN karet jsou poskytovány přímo při pořízení (obnově) karet na vybraných 
pokladnách Českých drah. KČT dotuje všem svým členům nákup kilometrické banky ČD (max. 2 sešitky za 
rok). 
 

Slevy na služby a zboží 
V řadě míst ČR nabízejí členům KČT slevu na poskytované služby a zboží v rámci slevového systému 
EUROBEDS. Jedná se především o slevy na ubytování, na vstupné a na nákup turistického vybavení.  
 

Slevy na vstupné do objektů Národního památkového ústavu 
Národní památkový ústav poskytuje členům KČT slevu z plného vstupného do všech zpřístupněných 
památkových objektů – hradů, zámků a dalších památek. 
 

Věrnostní systém SPHERE CARD 
KČT uzavřelo smlouvu o zapojení do věrnostního systému SPHERE CARD, jehož 10.000 slev mohou využít 
členové KČT s členským průkazem. Loga EUROBEDS a SPHERE CARD umožní využívat slevy po dobu členství v 
KČT. 
 

Strukturované členství v KČT 
Členové KČT si mohou sami zvolit rozsah členských výhod, podle typu členství. 
•  Základní členství zahrnuje úrazové pojištění člena, slevu na dopravu, slevy na startovném, slevy na mapy 

KČT, slevy na služby a zboží, slevy NPÚ a poskytování příspěvku na ubytování 
•  Rozšířené členství obsahuje navíc zlevněné roční předplatné časopisu TURISTA (10 čísel ročně) a slevu 50 % 

na konkrétní turistické oblečení nebo vybavení 
•  Top členství obsahuje navíc konkrétní turistické vybavení, jednu mapu dle vlastního výběru, turistického 

průvodce a další praktické dárky od našich partnerů.  
Podle typu členství jsou odstupňovány členské příspěvky. 
 

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. 
Sleva na členských příspěvcích KČT v tomto případě činí 80 Kč. 



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. Břetislav Boháč předseda bretislav.bohac@iol.cz         602 764 076 
Jan Klega člen výboru klegamsk@seznam.cz  737 639 568 
Ing. Petr Holuša           člen výboru            petr.holusa@seznam.cz         724 318 080 
Jakub Glas                         mládež - ATOM kubayz@tomhogan.cz      731 289 053 
Miroslav Karas kraj. komise značení   karas.m@email.cz 736 754 124 
Ing. Martin Stiller            technická rada MS.Broumovak@seznam.cz   604 618 400 
Zbyněk Husák programová rada zbynekhus@email.cz  736 606 977 
Jiří Němec technická rada nemecji@volny.cz 724 402 611 
Josef Čigelský klasifikace, OTO, IVV  josefcigelsky63@seznam.cz  724 039 976 
Bc. Renata Kotalová ekonomika, kalendář renata.kotalova@seznam.cz 728 409 175 
Mgr. Jana Glombová  technická rada          janapurna@seznam.cz        604 211 886 
Ing. Oldřich Žurek        technická rada          stavoprogres@seznam.cz    603 594 606 
 

Revizní komise  

   

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

Vlastimil Kusák               klikosek@seznam.cz                 724 122 356 

Josef Drozdek                 kct.HorniLhota@centrum.cz  553 770 145 
 

Programová rada 

                          
Zbyněk Husák programová rada zbynekhus@email.cz  736 606 977 
 

Síň slávy české turistiky Moravskoslezského kraje 
Mgr. Jan Sládek kct.sladek@quick.cz  776 126 091 
 
 
Upozorňujeme, že výbor v tomto složení bude pracovat do února 2019. Na volební konferenci 
bude zvolen nový oblastní výbor. Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách.  
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Základní informace o KČT oblasti Moravskoslezské 

 

- v současné době sdružujeme 4756 členů v 49 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 pracuje 33 oddílů se 1 758 členy.  

-  

- naši organizátoři připravují řadu turistických akcí také pro širokou veřejnost, najdete je v tomto 
kalendáři a jste na ně srdečně zváni. Pořadatelům za jejich organizaci patří velký dík.  

-  

- 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). 

 

- sekce historie turistiky pořádá od r. 2001 oslavy beskydských turistických jubileí (chat, 
osobností, akcí). 

 

- podporujeme výkonnostní turistiku. V roce 2010 jsme vydali nový záznamník Beskydy včetně 
nového odznaku, v roce 2016 vyšel OTO Ostravsko a plánujeme vydání záznamníku Opavsko a 
Oderské vrchy.  

 
 

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.  
 
 

Bližší informace vám poskytne předseda programové rady Zbyněk Husák.  
 
 

Sekce pěší turistiky Sekce historie (vlastivědná), Rada síně slávy  
Sekce cyklo turistiky  Sekce rodinné turistiky  
Sekce lyžařské turistiky  Sekce zdravotně postižených  
Sekce vodní turistiky  Sekce moto  
Sekce vysokohorské turistiky  Sekce IVV a OTO  
Sekce ochrany přírody  Sekce hipoturistiky  



Školení v roce 2019 
 

KČT, oblast Moravskoslezská disponuje lektorským sborem, který proškolí zájemce o získání 
kvalifikace vedoucí nebo cvičitel pěší, lyžařské nebo cyklo turistiky. V roce 2020 bude poptávka po 
vedoucích a cvičitelích lyžařské turistiky pro organizační zajištění Mezinárodního zimního srazu 
turistů v Rýmařově. Žádáme o zástupce odborů, aby zájemce o proškolení v průběhu roku 
nahlašovali na oblastní sekretariát. Na základě vašeho zájmu bude uspořádáno školení v případě, 
že se sejde min. 10 zájemců (předpokládaný termín je listopad 2019), popř. vám zprostředkujeme 
nabídky ke školení sousedních oblastí – viz časopis Turista 
 

Hlavní akce KČT oblasti Moravskoslezské v roce 2019 
 

16. ročník cyklu Novoroční čtyřlístek 
12/2018 do 6. 1. 2019 
Série novoročních výšlapů v Moravskoslezském kraji patří 
k oblíbeným akcím. Konají se od Silvestra do Tří králů na desíti 
místech v kraji. Můžete například vystoupat na Praděd 
v Jeseníkách nebo na zříceninu Šelenburk s krnovskými 
pořadateli, projít se z centra Ostravy na stále kouřící haldu 
Ema anebo si vyšlápnout na horskou chatu Prašivá 
v Beskydech. To, že je o novoroční akce velký zájem, dokazuje i 

úspěšnost veřejné sbírky, která je součástí akce.  

 

50. zimní sraz turistů na Skurečené a XII. Krajský sraz turistů 
Datum konání: 23. 2. 2019 
Zveme Vás na setkání u oblíbené chalupy Skurečená 
v Beskydech, která je v péči novojičínských turistů. Ať už 
dorazíte pěšky z Čeladné – Podolánek, z Horní Bečvy nebo na 
běžkách z Pusteven přes Martiňák, pořadatelé vás uvítají 
výborným občerstvením a teplým nápojem na zahřátí. Součástí 
akce je i ZIMNÍ TÁBOŘENÍ - pro cca 15 stanů - od pátku 
22.2.2019. Vzhledem k omezené kapacitě prosíme zájemce o 
táboření, aby kontaktovali pořadatele. Kontakt: Martina   
   FIEDLEROVÁ, tel: 739 161 845, e-mail: kctnj@seznam.cz  

 

20. ročník Otevírání ondřejnických studánek 
Datum konání: 27. 4. 2019 
Akce je určená těm nejmenším. Pěší pochod dlouhý 4 km pro 
malé děti a jejich rodiče vede pohádkovým lesem. Děti na 
stanovištích u pěti studánek plní různé úkoly. Po nasbírání 
všech razítek děti čeká sladká odměna. Startuje se ve 
Frýdlantu nad Ostravicí, cíl je na oblíbeném výletním místě 
zvaném Ondřejník. Pochod zařazen do akce "Toulavý kočárek". 
Pořadatel: TOM 1310 Divočáci a Turistika Frýdlant n. O. 
Kontakt: Iveta SATINOVÁ, tel: 737 709 851, e-mail: 
isatinova@frydlantno.cz 

 

 
 
 
 



40. ročník Mánesovou stezkou 
Datum konání: 7. 9. 2019 
Turistický pochod je pojmenován po slavném českém malíři, 
který v 19. století pobýval a tvořil v Těšínských Beskydech. 
Akce je součástí národopisných dnů „Slezské dny 2019“. Pěší 
trasy 7 až 50 km, cyklotrasy 25 až 65 km startují z několika 
míst – ze Stříteže, Návsí, Třince a Mostů u J., start jedné trasy 
dokonce začíná na Slovensku ve Staškově. Cíl akce je společný 
v Dolní Lomné. Nezapomíná se na rodiny s dětmi – součástí je 

kočárková trasa. Pořadatel: Klub českých turistů Třinec 
Kontakt: Věra BYCZANSKÁ, tel: 723 272 209, e-mail: kct.trinec@post.cz, https://apl.trz.cz/kct-trinec 
 

19. ročník Oslavy beskydských turistických jubileí – 120 let turistiky na Slavíči 
Datum konání: 28. 9. 2019 
Den české státnosti, státní svátek, patří tradičně oslavám 
jubileí beskydských chat a turistiky v Beskydech. Kolářova 
chata Slavíč, přístupná z obce Morávka nebo z Horní Lomné, 
se nachází na hlavním hřebeni Těšínských Beskyd a patří 
k nejoblíbenějším chatám této oblasti. Tradičně si 
připomeneme historii turistiky spojenou s tímto místem, 
nebude chybět bohaté občerstvení a tradičně folklorní soubor 
Olza. Pořadatel: KČT, oblast Moravskoslezská, sekce historie. 

Kontakt: Jan SLÁDEK, tel: 776 126 091, tel: 736 754 659, e-mail: kct.sladek@quick.cz 
 

70. ročník Sraz oddílů, zabývajících se tábořením, turistikou a pobytem v přírodě 
Datum konání: 20. – 22. září 2019 
Víkendové setkání oddílů mládeže se uskuteční v Oderských 
vrších v údolí říčky Seziny. Hlavní soutěží srazu je pětiboj o 
putovní štít vítězů. I další program je ve znamení soutěží a 
her. Soutěží se např. o nejlepší scénku či písničku u táboráku, 
nejlepší oddílovou kroniku, vázání uzlů či lasování. Pořadatel: 
BVÚ – Centrum pro volný čas z.s.  
Kontakt: Petr MIKA - AKIM, tel: 606 778 891, e-mail: 
bvu@bvu.cz, www.bvu.cz  

 

Významné akce KČT v ČR  roce 2019 
 

25. – 27. 1. 2019 25. ročník Zimní táboření u chaty Maxe Švabinského, Kozlov 
Pořádá: KČT, odbor Česká Třebová 

14. – 17. 2. 2019 16. Český zimní sraz turistů Police nad Metují, Pořádá: KČT Broumov 
 

23. 2. 2019 
 

50. zimní sraz turistů na Skurečené a XII. Krajský sraz turistů 
Pořádá KČT TJ Nový Jičín 

1. - 2. 6. 2019 
 

1. Setkání čtenářů časopisu Turista, Čeřínek 
Pořádá: KČT, oblast Vysočina, KČT odbor Čeřínek Jihlava 

5. – 8. 9. 2019 
 

3. Mezinárodní letní sraz turistů zemí V4, Maďarsko, Kismaros – Verőce 
Pořádá: Maďarský turistický svaz, Magyar Természetjáró Szövetség 

28. – 29. 9. 2019 
 

50. ročník Jede Kudrna okolo Brna, akce IML, IVV 
Pořádá: KČT Mapa Brno, město Brno – Bystrc 

15. – 17. 11. 2019 48. ročník Za posledním puchýřem, Olomouc 
 



Mezinárodní letní sraz turistů zemí V4, Maďarsko, Kismaros – Verőce 
 

Třetí ročník mezinárodního letního srazu zemí V4, který se konal poprvé 
v roce 2016 v Beskydech a podruhé na Slovensku na Duchonce roku 2017, 
bude pokračovat v Maďarsku. Účastníci budou ubytování v kempu Csattogó 
völgyi kemping v chatkách nebo ve vlastních stanech či v karavanech 
(www.csattogovolgy.hu). Obec Kismaros se nachází na břehu Dunaje, cca 20 
km od hranic se Slovenskem, v okolí je pohoří Börzsöny (nejvyšší vrchol 
Csóványos938 m) s mnoha značenými turistickými trasami, za Dunajem pak 

Pilišské vrchy a hrad Visegrád. KČT zajišťuje přímý vlak Praha – Kismaros, Moravskoslezská oblast 
plánuje vyslání autobus, zajišťuje pro členy TOM i KČT Ing. Mojmír Nováček.  
 
 

Mezinárodní spolupráce – výběr akcí partnerských spolků          

 
 

 

 
 
 

 
 

 

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

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/ 

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

3. 8. 2019 

Rajd o kyrpce Macieja  
Organizátor:  PTTS "Beskid Śląski" w  Republice Czeskiej   
Start: Návsí, Mosty u Jablunkova, trasy 7 – 10 km, PT, CT. Cíl:  Jablunkov - 
Gorolskie Święto,  

19. 10. 2019 
Slavnostní položení věnce u památníku padlých partyzánů Malá Kykula 
(Dolní Lomná, 788 m n. m.) 

Kontakt: Halina Twardziková, info@ptts-beskidslaski.cz, tel.  608 620 424   
www.ptts-beskidslaski.cz 

http://www.csattogovolgy.hu/
mailto:frazabka@gmail.com
http://rrkstcadca.weblahko.sk/


Sekce historie turistiky 2019 - Síň slávy české turistiky oblasti Moravskoslezské 
 

V roce 2018 se sekce podílela na organizaci oslav turistických jubileí: 60. 
Bezručův výplaz na Lysou horu, jubilea 100 a 130 let na Martiňáku, 90 let chaty 
Skalka a setkání KST/KČT u Masarykovy chaty na Beskydě Uskutečnilo se uvedení 
rodiny Kubáňovy a odboru KČT (KČST) Moravská Ostrava do celostátní SSČT. 
Níže uvádíme záměry na rok 2019 jako výzvu pořadatelům akcí a členům v 
odborech KČT naší oblasti. 
 
 

*Mapování historie turistiky v MS kraji (oblasti) 
- spolky, - osobnosti, - objekty (chaty, rozhledny apod.), - 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 v roce 2020: 
- 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 časopisu Turista: Historie Beskydské turistiky – Slavíč 
-připravit informaci do Kalendáře akcí oblasti MS, 2020 o činnosti sekce historie a SSČT 

*Oslava jubileí beskydské turistiky 
-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: 22. 6. 2019 - 19. ročník, Oslavy jubileí beskydské turistiky – Ropička (Sekce historie) 
 34. akce: 28. 9. 2019, 120 let turistiky – Morávka, chaty Slavíč – Hadaščok (Sekce historie) 
 35. akce: 20 .- 22 .9. 2019, 70. roč., Sraz tábořících oddílů, Oderské vrchy, Zbyslavice (TOM BVÚ Ostrava) 
 36. akce v pořadí: Příprava autob. zájezdu – Slovinské Alpy, Jezersko, 120 let Češka koča 2020 
 37. akce v pořadí: Příprava k vyvrcholení 20-ti leté akce: „Jubilea beskydské turistiky“ 28. září    
 2020 – Beskydy, celý hřeben Gruně: Charbulák, Švarná Hanka, Bílý Kříž, Sulov, Kysuca (Prog. rada) 
*Zájezdy za historií turistiky 
-23. 2. 2019, 50. Zimní sraz 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). 

*Seniorské kafé 
-uspořádat pro turisty seniory, zejména oceněné za aktivní turistickou práci, nad 70 let vzpomínkové a 
informační setkání: 8. „Seniorské kafé“, říjen /listopad 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 
 



Novoroční čtyřlístek v Moravskoslezském kraji 
 

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. I na Nový rok 2019 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 2019 naleznete na webu KČT, či v kalendáři akcí uvedených 
dále.  

 

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 20 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 
Učiníte-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíte v cíli výletu odznak Novoroční čtyřlístek. 
 

Výnos sbírky KČT, oblasti Moravskoslezské v roce 2018:  

KČT Krnov 2x Praděd a Šelenburk 8 375 Kč KČT Nový Jičín Starý Jičín – hrad 3 741 Kč 

KČT H. Datyně Sraz Slezská brána 4 873 Kč KČT Baník Ostrava + ZdP Landek 5 500 Kč 

KČT Příbor Hončova hůrka 
4 630 Kč 

Kr. rada ATOM Sraz TOM, 
Ostravice 

5 762 Kč 

KČT Hukvaldy Výstup na 
Kubánkov 

4 670 Kč 
KČT Břidličná Stránský vrch 

1 600 Kč 

KČT Vítkovice Výstup na haldu 
Ema 

6 528 Kč 
KČT VP Frýdek na chatě Prašivá 

4 000 Kč 

KČT Bohumín Zim. tábor Moravice 1 100 Kč Sekce LT Lyž. přejezd Beskyd 1 720 Kč 

KČT Bílovec Fit výstup Na Výšině 940 Kč   
 

Poděkování patří všem pořadatelům a účastníkům za příspěvek 
Výnos sbírky v MS oblasti: r. 2012: 29 022.Kč, r. 2013: 40 809.Kč, r. 2014: 46 563.Kč,  
r. 2015: 45 012 Kč, r. 2016: 52 021.Kč, r. 2017: 40 191.Kč, r. 2018: 53 439.Kč. 

 

130 let časopisu Turista 
130 let časopisu Klubu českých turistů si budeme v roce 
2019 připomínat nejen v časopise Turista, ale také na 
následujících akcích: 
• veletrh Regiontour v Brně ve dnech 17. - 20. ledna 2019 
• veletrh Holiday World v Praze ve dnech 21. - 24. února 
2019 
• setkání čtenářů časopisu na chatě Čeřínek na Vysočině ve dnech 1. - 2. června 2019 
• oslavy 130 let časopisu v Senátu PČR dne 11. června 2019 
Základní informace o časopisu Turista najdete na www.kct.cz/turista. 
Objednávky předplatného jsou na www.kct.cz/predplatne-turista, kontakt na redakci (a pro zájemce o 
autorskou spolupráci) je redakceturista@lideahory.cz, ostatní dotazy pište na turista@lideahory.cz. 



130 let od vyznačení první turistické trasy KČT 
 

Od založení Klubu českých turistů uplynulo v loňském roce 130 let. 
Již na počátku své činnosti si klub vytýčil jako jeden ze svých cílů 
zřizování a značení turistických tras. Aktivní značkařská činnost v 
terénu byla zahájena již v roce 1889 a tak si letos můžeme 
připomenout 130. výročí od vyznačení první turistické trasy KČT. 
Jednou z prvních vyznačených tras byla trasa Karlův Týn (Karlštejn) - 
Sv.Jan pod Skalou - Beroun. 
Pojďte se s námi v sobotu 22. června 2019 projít po této nejstarší 
dochované značené trase Klubu českých turistů.  

Pro turisty bude připravena trasa z Berouna nebo Karlštejna. Ve Svatém Janu pod Skalou pro Vás budou 
připraveny informace o historii a současnosti značení turistických tras, značkařský kvíz a pro děti pak i 
možnost namalovat si svou turistickou značku.  

 

Značkaři KČT informují 
 

V roce 2018 měli značkaři v našem kraji obnovit značení na celkem 1074,9 
km turistických tras. Jako v každém roce došlo i během tohoto roku k 
novým změnám v síti značených tras. Považujeme za vhodné o zásadních 
změnách informovat turisty. 
 

V Jeseníkách bylo zrušeno značení na červeném okruhu kolem města Krnov 
v celkové délce 24,5 km. Příčinou je budování silničního obchvatu kolem 
města, kdy dochází díky stavebním pracem k nevratnému zrušení velké 
části dosud vyznačeného okruhu. Bylo proto rozhodnuto okruh zrušit celý. 
 

V Jeseníkách byly obnovovány značky na lázeňských okruzích v Karlově 
Studánce. Jednalo se o čtyři okruhy v barvách červené, modré, zelené a žluté o celkové délce 12,5 
km. Ředitelství lázní rozhodlo, že si budou značit okruhy sami. Značení má být uděláno stylovými 
dřevěnými směrovkami, a místo našich značek místního značení (tzv. psaníčka) si okruhy vyznačí 
svými značkami (plnými čtverečky). 
 

V Beskydech byla vyznačena menší změna zelené trasy v úseku Vyšní Mohelnice - Zlatník. 
Důvodem byl nesouhlas majitelů pozemku u jednoho z domů, kteří požádali o změnu průběhu 
trasy mimo jejich soukromý pozemek. Na tomto úseku nyní trasa vede mimo pozemek a její délka 
se prodloužila o jeden kilometr. Na rozcestí zelené a červené trasy vzniklo nové místo Muroňka. 
 

Ve Slezských Beskydech byla po jednání se značkaři PTTK nově vyznačena trasa z Nýdku přes 
Hluchovou na Velký Šošov. Trasa byla dosud vyznačena jako žlutá, nově je přeznačena jako modrá. 
Trasa bude nyní navazovat na modrou trasu PTTK do Wisly. 
Po dalším jednání s PTTK bylo rozhodnuto upravit značení na státní hranici CZ/PL mezi Groníčkem 
(sedlo) a Velkým Stožkem. Na hranici se setkává naše značení se značením PTTK, a docházelo k 
duplicitě některých značených tras. Naše modrá trasa z Jablunkova vedla přes Krkavici k místu Pod 
V. Stožkem, a současně zde vedla modrá trasa PTTK. Tento souběh dvou stejně značených tras 
bude odstraněn, zůstane pouze modrá trasa PTTK. 
 

Vzhledem ke změnám v síti značených tras se v roce 2018 snížila celková kilometráž o 37 km. 
 

Největší otazníky se objevují v souvislosti s mohutným kácením stromů s našimi značkami 
v důsledku kůrovcové kalamity. Jedná se zejména o trasy vedené po hřebenech hor a kopců, které 
jsou nyní bez stromů, a kdy zde není na co namalovat turistické značky. Trasy se tak stávají obtížně 
průchodné bez bloudění, někdy bez mapy i zcela neprůchodné. V této věci nás čeká v roce 2019 
hodně práce. 



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

Kontakty na jednotlivé značkařské obvody a jejich předsedy: 
 

ZO Bruntál: Jaroslava Karasová karas.m@email.cz Tel: 736 754 161 

ZO Frýdek-Místek: Petra Horecká petra.horecka@seznam.cz  Tel: 736 754 154 

ZO Karviná: Stanislav Duchek dustan@seznam.cz  Tel: 736 754 576 

ZO Nový Jičín: Jakub Herman jakub.herman@dxc.com Tel: 736 754 171 

ZO Opava: Ing. Jan Petránek janpet007@seznam.cz Tel: 736 754 145 

ZO Ostrava: Stanislav Kavka s.kavka@seznam.cz  Tel: 736 754 165 

předseda krajské komise značení 
Miroslav Karas   

karas.m@email.cz  Tel: 736 754 124 

 

Miroslav Karas, předseda krajské komise značení 
 

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

 
 

 
 
 
 

Turistické oblasti v Moravskoslezském kraji 
 

Turistický region Moravskoslezského kraje tvoří šest turistických oblastí: Opavské Slezsko, 
Ostravsko, Beskydy-Valašsko, Jeseníky, Moravské Kravařsko a Těšínské Slezsko. Každá z těchto 
oblastí nabízí svá specifika a zajímavosti. Webové portály těchto turistických oblastí mohou být 
inspirací pro váš volný čas. Přinášejí vám tipy na výlety, pozvánky na kulturní či sportovní akce, 
nabídnou ubytovací nebo stravovací služby a kontakty na informační centra.  
 

 
www.moravskekravarsko.cz 

 
www.opavske-slezsko.cz 

 
www.navstivtejeseniky.cz 

 
www.ostravainfo.cz 

 
www.beskydyportal.cz 

 
www.tesinskeslezsko.cz 
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Odznak "200 turistických akcí KČT - Dvoustovka" 
 

 
 

Upomínkový odznak Dvoustovka je určen pro všechny zájemce o turistiku bez ohledu na jejich 
členství v Klubu českých turistů (KČT) a věk. Plní se aktivní účast na turistických akcích zařazených 
do Dvoustovky (200 vybraných akcí). Akce lze vyhledat na internetové adrese www.kct.cz. 
Odznaky vyřizuje Ing. Klára Zezulová, klara.zezulova@post.cz, tel: 732 384 543. Bývá na 
významných akcích KČT a na Infocentru Praha. Turista musí předložit záznamník (pro vydání 
vyššího stupně i záznamník předchozí). 
 
Podmínky pro získání odznaku: 
1. Odpovídající záznamníky jsou čtyři. První záznamník lze stáhnout z www.kct.cz nebo ho lze 
získat na akcích zařazených do Dvoustovky a slouží k plnění podmínek 1. a 2. stupně. Další 
záznamníky od 3. stupně v lepší kvalitě a v odpovídající barvě každý obdrží při výdeji odznaků. 
Odznaků (jeho stupňů) je pět. Liší se barvou (zelený, červený, žlutý, modrý a šedý) a cena každého 
činí 35,- Kč. 
2. Pro získání odznaků je třeba z Dvoustovky absolvovat 15 akcí pro 1. stupeň odznaku. Dalších 
35 (celkem 50) pro 2. stupeň. Dalších 50 (celkem 100) pro 3. stupeň. Dalších 50 (celkem 150) pro 4. 
stupeň. Dalších 50 (celkem 200) pro 5. stupeň. Účast na stejně nazvané akci, lze v různých letech 
opakovat. 
3. Vícedenní akce se považují za akci jedinou. 
4. Tato aktivita není časově omezena - bude trvat po dobu platnosti Dvoustovky. 
5. Do plnění podmínek se započítává účast na turistických akcích Dvoustovky od 1. 1. 2007. 
6. Podmínky Dvoustovky nelze plnit na turistických akcích 
zařazených do cyklu Podvečerní pochody Prahou. 
7. Účastníkům akce se potvrdí účast buď razítkem 
pořadatele nebo razítkem akce nebo vlastním razítkem akce s 
logem turistické 200 a názvem akce 
 
 
 

Pravidla soutěže Vystup na svůj vrchol na rok 2019 
 

Akce “Vystup na svůj vrchol“ v roce 2019 dobíhá se stejnými pravidly, 
jako v roce 2017 a bude ukončena. V roce 2017 již bylo možno získat 
všech pět barevných variant odznaku (poslední pátý odznak poprvé na 
Posledním puchýři 2017. Všechny odznaky je možno získat za vydávací 
cenu 35 Kč s orazítkovaným záznamníkem (20, 25 nebo 30 různých 
razítek), nebo si jej koupit za 50 Kč. 
 

 
Razítka je možno získat na akcích, které mají v kalendáři ikonku „Vystup na svůj vrchol“. 
Odznaky vydává Ing. Klára Zezulová na vybraných akcích.  
 

Vybrané částky za otisk razítka používá KČT na splácení úvěru na stavbu Bezručovy chaty na Lysé 
hoře. 
 

Ing. Mojmír Nováček, ústředí KČT, Ing. Klára Zezulová, sekce pěší turistiky 
 



S dětmi nás to baví 
 

Rok 2018 byl pro náš projekt „Dostaňme děti od 
počítačů a televizorů do přírody“ aneb „Společně na 
Lysou“ opět úspěšný. Byl to již třetí ročník a máme 
radost, že zájem ze strany škol i široké veřejnosti stále 
roste. Od dubna do října jsme zaznamenali přes tisíc 
účastníků.  
Nabídku jsme rozšířili o další trasy, takže zájemci si 
mohou vybrat i z méně náročných tras – Medvědí 
skálu, Satinské vodopády a Prašivou. Přesto nejvíce 
táhne Lysá hora. Vždyť výstup na královnu Beskyd s 
doprovodným programem přizpůsobeným věku 
zvládnou i ti nejmenší. Pro lektory je pak odměnou 
jejich nadšení po zdolání vrcholu. Během výstupu děti 

poznávají přírodu na vlastní kůži a všemi smysly. Dozví se mnoho zajímavostí o zdejší floře, fauně a 
místopisu. Naši lektoři mají pro děti připraveno vždy mnoho zajímavého, protože to jsou v prvé 
řadě nadšení botanici, zoologové, rybáři, myslivci, ale i turisté tělem a duší.  
Co se nám letos ještě podařilo? Máme nové webové stránky. Za finanční podpory obce Ostravice 
byl zpracován promo film „Dostaňme děti do přírody“, který lze shlédnout na webových stránkách. 
S lektory jsme poslední květnovou neděli připravili 1. ročník výšlapu „Společně na Lysou“, který byl 
určen pro rodiče s dětmi. Zábavnou formou si děti během výstupu vyzkoušely různé aktivity a 
soutěže, ve kterých se dozvěděly mnoho zajímavého. Za účasti České televize Ostrava to byla 
dobrá propagace projektu a Klubu českých turistů. 
Děkujeme Úřadu Moravskoslezského kraje za finanční podporu, bez které by projekt nebylo možné 
v daném rozsahu realizovat. 

 
 
Webové stránky: www.spolecnenalysou.cz 
Koordinátor projektu: Mgr. Jana Glombová 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sekce Zdravotně postižených turistů 
  

Do roku 2019 vstupujeme v počtu 169 členů organizovaných v 7 odborech, 
činných zejména v Moravských krajích. Zaměřujeme se na pořádání 
turistických akcí pro zdravotně znevýhodněné členy, ale i pro ostatní 
zájemce s hlavním cílem přiblížit pohybové aktivity v přírodě a poznávání 
zajímavých míst naší vlasti zdravotně postiženým či znevýhodněným 
turistům s ohledem na jejich zdravotní stav a pohybové možnosti. 

Akce jsou pořadateli připravovány tak, aby byly dostupné pro všechny dle zdravotně sportovního 
zatřídění s výběrem tras 1-3, 4-6, 6-12 a více km. Zúčastňujeme se i akcí KČT (KST). Například v r. 
2018 jsme se v počtu 32 osob zúčastnili 51. Mezinárodního zimního srazu v Oščadnici a 30 nás bylo 
v Semilech na akci „Poslední puchýř“.   
V roce 2019 nás čeká uspořádání 4 stěžejních akcí:  
Duben: 39. Oblastní sraz ZdP turistů Moravskoslezského kraje (Frenštát p. R. 28.-30.4.2019) 
Květen/Červen: 18. Oblastní sraz ZdP turistů Jihomoravského kraje (Jedovnice 30.5.-1.6.2019)  
Červen/Červenec:  27.  Celostátní sraz ZdP turistů (Žamberk 29.6.-2.7.2019) 
Září: 16.  Oblastní sraz ZdP turistů Olomouckého kraje (Janoušov) 
Kromě vyjmenovaných vícedenních srazů budou v roce 2019 jednotlivé odbory pořádat více či 
méně pravidelné jednodenní akce a vycházky: Bohumín (každý čtvrtek), Zábřeh na Moravě (2 x 
měsíčně), ostatní odbory (Odry, Opava, Brno, Ostrava a Olomouc 3 – 10 turistických akcí a 
vycházek pro členy i širokou veřejnost). Mimo to opět plánujeme v únoru společnou výpravu na 
16. Zimní sraz KČT do Police nad Metují a v listopadu na akci Za posledním puchýřem 2019 do 
Olomouce.  
 

                                                                    Ludmila Grossmannová, předsedkyně sekce 
 

 
 

Leden 2018 – Byli jsme při tom 
51. Zimní sraz KST Oščadnica 

Květen 2018 – 38. Oblastní sraz ZdP turistů  
Moravskoslezského kraje v Rýmařově  

 

Více informací o činnosti sekce zdravotně postižených turistů naleznete na 
www.turisti-zdp.estranky.cz 
Kontakty na předsedy:  

Předseda Sekce ZdP Ludmila Grossmannová gross.lidka@seznam.cz 799 503 225 

SK-ZdP turistů KČT Ostrava František Dvouletý zlvit@seznam.cz 605 574 352 

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

SK KČT ZdP Elán Opava Patzelt Miroslav  zlvit@seznam 720 320 676 

KČT odbor Odry ZdP        Arnold Kubínek a.kubinek@seznam.cz 604 592 851 

O KČT ZdP Život Bohumín o. s. Eliška Tomaštíková to.zivot@centrum.cz 731 883 947 

 



Turisté uklízejí Česko 

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

 

 Soutěž probíhá od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku a obsahuje tyto kategorie: 

 Odbor Klubu českých turistů (OKČT) 

 Jednotlivec OKČT 

 Turistický oddíl mládeže (TOM) 
Vítězové – jak kolektivy, tak jednotlivci – jsou každoročně odměňováni diplomy a věcnými cenami. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Do soutěže se zahrnují následující aktivity: 

1. Organizátor úklidu turistické trasy 
Prvním krokem k zorganizování vašeho vlastního úklidu je registrace. Abychom vás mohli zařadit mezi 
organizátory, vyplňte prosím formulář na www.UklidmeCesko.cz. Po registraci budete mít možnost dát 
dobrovolníkům vědět všechny důležité informace o vašem úklidu. 
Vyplněním formuláře se zaregistrujete jako organizátor úklidové akce: 

 Obec/městská část kde bude akce probíhat: zde uveďte číslo, barvu a úsek příslušné trasy 

 Váš e-mail; Telefon; Vaše jméno 

 Organizátorem je: zde uveďte příslušný název a číslo odboru turistiky 

 Po skončení akce uveďte hlášení o provedeném úklidu. 

2. Dobrovolný uklízeč 
Prvním krokem k tomu, abyste se připojili k chystanému úklidu, je vaše registrace. Abychom vás mohli 
zařadit mezi dobrovolníky, vyplňte prosím formulář na www.UklidmeCesko.cz.  
Po registraci se budete moci připojit k úklidu, který je vám nejsympatičtější. 
Vyplněním formuláře se zaregistrujete jako dobrovolník úklidové akce: 

 Obec/městská část kde se budete chtít úklidu zúčastnit, příp. OT 

 Váš e-mail; Telefon; Vaše jméno 

 Váš OT (název a číslo) 

3. Mapování černých skládek 
Pro mapování černých skládek využíváme ekologický projekt ZmapujTo.cz, jehož cílem je boj proti 
nelegálním skládkám odpadů v České republice. Je určen všem, jimž se nelíbí černé skládky v našich 
městech, vesnicích, v přírodě a především s tím chtějí něco udělat. Uživatel chytrého telefonu dokáže 
skládku nahlásit jednoduše a rychle díky mobilním aplikacím, případně můžete skládku nahlásit pomocí 
interaktivního webového formuláře. Úkolem projektu je přispět k řešení problému nelegálních skládek v 
České republice zpřístupněním moderní, efektivní a široce rozšířené platformy pro jejich monitoring. 
Mobilní aplikace ZmapujTo je jednoduchý nástroj pro hlášení nelegálních (černých skládek) a přeplněných 
kontejnerů. Černou skládku jednoduše vyfotíte, v mapě vyznačíte, kde se přesně nachází, popř. vaše GPS v 
mobilu určí místo skládky, vyberete, jaký typ odpadů se na skládce vyskytuje a hlášení odešlete. 
Všechna hlášení se (po nezbytné kontrole zaslaných údajů) objeví v interaktivní mapě a dotčené obce pak 
mají možnost zaslané informace využít a nahlášený problém řešit. 

Webový interaktivní formulář 
Alternativně můžete využít i Webový interaktivní formulář, pomocí něhož můžete skládky a další podněty 
hlásit z pohodlí svého domova. Stačí zadat adresu: http://www.zmapujto.cz/addissue do webového 
prohlížeče. Kromě jména nezapomeňte uvést Váš OT (název a číslo) 

 
 
 
 
 

http://www.uklidmecesko.cz/
http://www.uklidmecesko.cz/


Ubytujte se na chatách KČT 
 

Tři horské chaty na hřebenech Moravskoslezských Beskyd – chata Skalka, chata Kamenitý a chata 
Prašivá spojily své síly a nabízejí vám turistický zážitek při přechodu Beskyd. Nabízejí přenocování a 
tradiční místní kuchyni se zvýhodněnou cenou s možností objednání na jednom místě.  

www.prechodbeskyd.cz

 
 

Oddíly TOM v Moravskoslezské oblasti 
 

Od roku 2017 nemusí být všechny oddíly TOM registrovány v KČT. V klubových 
řadách máme v MS oblasti v 11 odborech 33 oddílů s 1.750 členy. Počet 
registrovaných tomíků v oblasti narostl od roku 2017 o 180 členů a tak 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 stálých i putovních, v tuzemsku i v zahraničí (Slovensko, 
Norsko). Všechny oddíly mají své dobrovolné zodpovědné vedoucí, kteří pro děti 
připravují veškerý program. V MS oblasti působí krajská rada Asociace TOM, 
která připravuje a koordinuje společné akce, mnohé z nich s velkou tradicí. 

 
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) 
23. 2. 2019 50. Zimní sraz na Skurečené a XII. Krajský sraz (KČT Nový Jičín) – významná akce KČT 
9. 3. 2019 20. Countrybál s Kulhavou kobylou, Ostrava – Stará Bělá (TOM Průzkumník Ostrava) 
27. 4. 2019 20. Otvírání Ondřejnických studánek (TOM Divočáci Frýdlant) 
2. 6. 2019 22. Lagori cup, Ostrava – Zábřeh (TOM Čmoudík Ostrava) 
27. – 29. 9. 2019 70. Sraz tábořících oddílů u Zbyslavic (TOM BVÚ Ostrava) 
21. 12. 2019 27. Vánoční orientační běh, Ostrava - Zábřeh (TOM Čmoudík Ostrava) 
 
Rada závodů připravuje Krajský pohár v Turistickém závodu a vyšší kola TZ: 
20. 10. 2018 1. závod krajského poháru, Dětmarovice 
6. 4. 2019 2. závod krajského poháru, Ostravice 
13. 4. 2019 3. závod kr. poháru a krajské mistrovství, Orlová 
18. 5. 2019 Český pohár, Bílovec 
22. 6. 2019 Mistrovství ČR hlídek a jednotlivců, Palkovice – Metylovice 
12. 10. 2019 Mistrovství ČR – štafety, Frýdek - Místek 
20. 10. 2019 1. závod krajského poháru 2020, Dětmarovice 



 
Krajská rada pořádá rovněž zájezdy do zahraničí: 
1. – 7. 7. 2019 Zájezd na 50. Stretnutie TOM do Košic 
4. – 8. 9. 2019 Zájezd na 3. Mezinárodní letní sraz turistů V4, Maďarsko – Kismáros, kam zveme             

i dospělé turisty 
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.  
 

Mojmír Nováček, předseda krajské rady 
 

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 
Kooperativa, Vienna Insurance Group, se vztahuje na úrazy, vzniklé při účasti na organizované turistické 
akci, nebo při turistické činnosti (např. při obnově turistického značení). Během organizovaných akcí jsou 
pojištěni nejen všichni členové KČT, ale také účastníci – nečlenové. Členové KČT jsou pojištěni také při 
organizované dopravě na turistickou akci. 

 
 



KALENDÁŘ 2019 
LEDEN ÚNOR BŘEZEN 

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

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

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

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

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

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

do 2. 1. vánoční prázdniny 1. 2. pololetní prázdniny   

DUBEN KVĚTEN ČERVEN 

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5           1 2 

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

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

18. 4. velikonoční prázdniny     

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ 

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4             1 

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 

29 30 31         26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 

29. 6. – 1. 9. hlavní prázdn. 29. 6. – 1. 9. hlavní prázdn. 30             

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

  1 2 3 4 5 6         1 2 3             1 

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30 31       25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 

29. a 30. 10. podzimní prázd.   30 31 23.12. – 3.1. ván. pr. 

 

 

Termíny jarních prázdnin 2019 

4. 2. - 10. 2. 
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, 
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 

11. 2. - 17. 2. 
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 
Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 

18. 2. - 24. 2.  
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, 
Přerov, Frýdek-Místek 

25. 2. - 3. 3.  
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-
město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín  

4. 3. - 10. 3.  
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, 
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál  

11. 3. - 17. 3.  
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, 
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník  

 


