
 

 

 

Znojmo 

                        

44. ročník DP „Za Posledním puchýřem 2015“ - Znojmo 

13. - 15. 11. 2015 se ve Znojmě a okolí uskutečnil tradiční 

turistický pochod na závěr turistické sezóny. Akci připravil 

KČT Kudrna Brno, KČT Jihomoravská oblast, ve spolupráci 

s KČT Znojmo a KČT Gymnázium Znojmo a cykloturistů 

Cyklo klub Kučera Znojmo. Záštitu nad akcí převzali 

starosta města Znojma Ing. Gabrhela a hejtman 

Jihomoravského kraje JUDr. Hašek. Pro účastníky 

pořadatelé připravili v pátek autobusové výlety po okolí, 

promítání, besedy. V sobotu, hlavní den akce, se účastníci 

mohli vydat na trasy 15, 30, 40, 50, 55 km pěšky 

a cyklotrasy 40 – 70 km, do NP Podyjí. Celý den bylo 

příjemné počasí. Večer proběhla tradiční zábava 

a předání pořadatelské štafety, dalším pořadatelům, 

Lázním Bělohrad. Neděle byla vyhrazena krátkým trasám 

po okolí města, či přímo ve městě. Odpoledne se 

účastníci rozjížděli domů. Celkem se zúčastnilo 1530 

účastníků z ČR, ale i sousedních států Slovenska, 

Německa či Rakouska. 

Jiří Franc 



Také v Jihočeském kraji turisté, každý rok ukončují turistickou sezónu tradiční akcí. 

Silvestrovský výstup na Mehelník 2015 Písek - 31. 12. 2015 

    

Pořádá KČT Otava Písek ve spolupráci s organizací Junák Písek. Akce se uskutečňuje 
za pomoci sponzorů ČUS (Česká unie sportu), Lesů města Písek a podnikatele 
p. O. Chranbergra. Letos se zúčastnilo 1617 účastníků z ČR i ostatních států. Tradičně bývají 
vyhodnoceni nejmladší, nejvzdálenější a nejstarší účastníci. Poděkování patří všem 
pořadatelům, kteří se na této akci podíleli. 

Jiří Franc 

   

Výstup na Mehelník 



Nová CHKO Brdy se otevřela veřejnosti 

Brdy se úderem 1. ledna 2016, staly Chráněnou krajinnou oblastí a otevřely se prvním 

návštěvníkům. U této příležitosti uspořádalo město Příbram neformální oslavu v Příbrami – 

Orlově, jednom z nástupních turistických míst do Brd. Někteří se z Příbrami do Orlova svezli 

historickým autobusem příbramských technických služeb, ale zájem byl tak veliký, že se 

bohužel na některé nedostalo.  

 

Klub českých turistů do Orlova vyrazil pěšky, z Březových Hor 

 

Nakonec došlo i k setkání s Fabiánem, vládcem a pánem brdských lesů, který je široké 

veřejnosti symbolicky otevřel: „Pohoří Brdské dnem tímto natrvalo odemykám k všelikému 

prospěchu, blahu a libosti všeckněm lidem počestným a vůle nejlepší a jim je zůstavuji, aby 

nikdo již více nemohl je užíti k prospěchu sobeckému, neb rejdům nekalým. Toto pohoří nechť 

je nadále otevřeno v každou dobu roční pro všeckny lidi dobré vůle a úmyslů čistých, aby 

v něm čerpali sílu, smír ducha a city povznášející, ku konání svému bohulibému“. 

Pak se spolu s příbramskými turisty zájemci vydali na vycházku na vrchol hory Třemošná 

(779 m) a vyhlídku Kazatelna. 

 

Historický autobus Tech. služeb města Příbrami                                   Cyklisté v Brdech vítáni 

Na čtyři stovky pěších turistů, 

cyklistů, Sokolů, dalších spolků 

a návštěvníků vyslechlo při 

zahájení slavnosti zajímavé 

informace o minulosti území. Poté 

šťastné časy a čilý turistický ruch 

nově vzniklé CHKO Brdy popřál 

i starosta města Příbrami 

Jindřich Vařeka, spolu 

s místostarostou Václavem 

Švendou. 
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CHKO Brdy se tak po devadesáti letech otevřela veřejnosti. 

 

 

 

 

 

 

31. 1. 2016 - Výroční konference KČT Český Krumlov 

Výroční schůze se konala v areálu ZŠ Pod Nádražím, přítomno bylo 148 členů. Odbor Klub 

českých turistů Start Český Krumlov má 435 členů včetně členů TOM a patří mezí největší 

odbory v KČT Jihočeského kraje. V průběhu roku uspořádali celkem 261 akcí pěší, lyžařské, 

vodní turistiky, dále turistické zábavy, den otevřených dveří ve svém sídle, putování 

po hradech na Malši, týdenní pobyty pro seniory Jeseníky a Krušné Hory. Některé čísla 

na akcích: cyklo 11300 km, lyže (vzhledem k podmínkám) 1050 km. Odbor spolupracuje 

s turisty z Rakouska - Alpenreveirnem Zwettl a.d. Rodl. Pořádá tradiční Novoroční čtyřlístek 

a dlouhodobě pochod „Krajem pětilistém růže“. Je to u nás jeden z prvních mezinárodních 

pochodů a v roce 2016 bude již 48 ročník. Pro své členy vydává odbor zpravodaj 

o plánovaných akcích. Na svém jednání turisté projednali zprávu o činnosti, hospodaření, 

plán činnosti na rok 2016, situaci okolo turistické ubytovny Rožmberk. Byl zvolen nový výbor 

odboru, kontrolní komise, delegáti na krajskou konferenci. Slavnostně výbor předal nové 

průkazy KČT novým členům a vyhodnotil nejaktivnější členy. Novým předsedou bude Ing. 

A. Mače. Bývalá předsedkyně odboru pani Libuše Kuchtová zůstává ve výboru. Za její činnost 

v uplynulém období jí patří poděkování. 

Jiří Franc 

Setkání s Fabiánem, vládcem a pánem 

brdských lesů, a lesní žínkou Brdonkou. 

Svoji novou techniku, určenou na udržování 

pořádku v Brdech, na místě předvedla také 

Policie České republiky. 

 

V průběhu měsíců ledna a února probíhaly výroční konference odborů KČT 

oblasti Jižní Čechy. Na závěr proběhla 6. 3. 2016 krajská konference KČT 

oblasti Jižní Čechy. Na konferencích turisté zhodnotili svoji činnost, zvolili 

nové vedení ať již v odborech či VV KČT JčK, byli seznámeni s plány práce, 

hlavními akcemi Vyhodnocena byla též aktivita členů a bylo předáno 

zasloužilým členům vyznamenání či jiné ocenění. 
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7. 2. 2016 - Výroční konference KČT Jindřichův Hradec 

 

Dne 7. 2. 2016 se uskutečnila výroční konference KČT J. Hradec. Odbor má 50 členů, činnost 

řídí šestičlenný výbor. Hlavní činností jsou sobotní akce, ať již pro členy či ostatní zájemce. 

Pro informace o akcích vydává odbor svůj zpravodaj akcí. V roce 2015 se uskutečnilo 

38 pěších akcí, 2 cyklo akce, zájezd do Prahy – Vyšehrad a týdenní pobyt v Jeseníkách. 

Na těchto akcích bylo našlapáno 10706 km. Zúčastnilo se celkem jich 710 účastníků. 

Zúčastňují se aktivně i akcí pořádaných jinými organizacemi. Turisté z KČT J. Hradec se 

zapojují i do značení turistických cest. V roce 2015 bylo opět proznačeno  256,5 km na okrese 

J. Hradec. Při této činnosti odpracovali všichni zapojení značkaři 1002 hodin. V průběhu 

jednání vyslechli účastníci zprávu o činnosti a hospodaření, plány na rok 2016, zvolili 

delegáta a náhradníka na krajskou konferenci KČT. Jednání se konalo v pěkném prostředí 

společenského sálu Střediska sociálních služeb J. Hradec. Odbor dlouhodobě vede předseda 

pan Zdeněk Konopiský. 

Jiří Franc 

 
 

 
Výroční Konference KČT Jindřichův Hradec 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                

 

EURORANDO 2016 

KČT oblastní výbor Jihočeského kraje, pořádá 16. 4. 2016  

turistickou pěší akci 

 hlavní krajskou akci k Eurorandu 2016 a zároveň akci k výročí vybudování turistické stezky 
podél Vltavy (80. výročí Fritschovy stezky 1934 - 1936)  
 
Záštitu nad akcí převzal starosta obce Boršov n. Vltavou, Mgr. Jan Zeman  
 
Výchozí místo účastníků je vodácký kemp Poslední šance, Boršov n. Vltavou 9:00 - 11:00 h. 
 
Pěší trasy: 
ČTZ Boršov žst. - Boršov vodácké tábořiště – Pod hradištěm 2,5km – U Cáby 9 km- Dívčí 
Kámen 11,5 km – ŽTZ Holubov 15 km  
ČTZ Boršov MHD U mostu - Boršov vodácké tábořiště – Pod hradištěm 2,5 km – U Cáby 9 km 
- Dívčí Kámen 11, 5km – ŽTZ Holubov 14 km  
Trasy na mapě KČT 1:50 000 č. 72, 73 
 
Cíl: Holubov, restaurace Pod Kletí, (nad žst.) od 13:00 - do 17:00 h. 
 
Odměna: razítko akce, Turistické 200 a jiné, pamětní list, razítko akce IVV, možnost 
zakoupení turistické známky a nálepky k této akci 
 

Více v propozicích a na internetových stránkách oblasti!! 

UPOZORNĚNÍ 

Vzhledem k dlouhodobé opravě (předběžně do 1. 10. 2016) Žďákovského mostu 

upozorňujeme, že od 1. 4. 2016 bude přerušena modrá TZT č. 1210 v úseku Kostelec nad 

Vltavou – Orlík nad Vltavou. 

Za značkařský obvod Milevsko 
Jindřich Janouch 



 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2015 byl uveden za svou činnost pro turistiku  

do Síně slávy české turistiky - Ing. Antonín Hnídek 

  

 

   

V letech 1924-28 také její stavbu vedl. Rovněž tak její údržbu a modernizaci (nové 

mosty přes řeku Skalici a Lomnici). Velmi pomáhal turistickým skupinám 

procházejícím Pískem buď v terénu, nebo v cizinecké kanceláři. Vypracoval také 

jeden z mnoha projektů turistické chaty na Živci, který však nebyl realizován. 

Uvedení do Síně slávy české turistiky 

Síň slávy české turistiky je symbolické ocenění významných osobností, 

které prokazatelným způsobem přispěly ke zviditelnění, slávě, prestiži 

a úspěchům české turistiky doma i v zahraničí. Podrobné podmínky 

upravuje Statut Síně slávy. 

Rada Síně slávy české turistiky byla ustanovena v roce 2003, první 

vyhlášení laureátů proběhlo v roce 2004. 

Od roku 2006 uvádíme do Síně slávy i odbory KČT. Jde o nejstarší 

a významné odbory Klubu čs. turistů. Zaměření odborů bylo různorodé, 

jedno však měly společné. V jejich čele stály významné osobnosti obcí 

a měst. Jejich zásluhou se Klub českých turistů dostal do podvědomí 

veřejnosti. Všechny odbory zařazené do Síně slávy splňují podmínky 

dané Statutem Síně slávy. 

Ing. Antonín Hnídek 

Ve svém oboru byl znám jako silniční 

odborník. V Písku působil jako 

přednosta technického odboru 

obecního úřadu. Za jeho působení 

byla zdokonalena silniční síť 

na Písecku. Pak přešel do Prahy, kde 

pracoval na okresním, pak 

na zemském úřadě ve stavebním 

oddělení. Jako horlivý turista roku 

1910 vstoupil do řad píseckého 

odboru KČT. Od roku 1913 byl členem 

jeho výboru a záhy se stal jeho 

místopředsedou. Byl autorem projektu 

stavby Sedláčkovy cesty, která 

spojovala Písek se Zvíkovem 

kaňonem řeky Otavy. 
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Písek si oblíbil natolik, že se sem vrátil zpět z Prahy na důchod. Stále pracoval 

v turistickém odboru. Snažil se o vybudování turistické chaty v oblasti „Říček“ u řeky 

Otavy na Sedláčkově stezce, nebo na Podolsku. Po abdikaci předsedy prof. Rybičky 

počátkem roku 1947 se stal nakrátko předsedou odboru a předsedou turistické župy 

Písecké. Zemřel náhle dne 20. října 1947 a po rozloučení v Písku byl pohřben 

v rodných Hostomicích pod Brdy. 

Zpracoval Ing. Josef Zeman, KČT Turista Písek 

 

 

6.3.2016 - Krajská konference KČT, oblast Jižní Čechy 

V neděli 6.3.2016 se sešli zvolení delegáti z výročních schůzí odborů KČT Jihočeského kraje 
a hosté (zástupce KÚ Jihočeského kraje, zástupce vedení KČT, člen UV KČT a aktivisté 
přesunů, stávající členové výboru oblasti KČT), v Restauraci Na Nemanické v Českých 
Budějovicích, na krajské konferenci KČT, oblasti Jižní Čechy. Na programu bylo zhodnocení 
činnosti za uplynulé období, plnění rozpočtu, hlavní akce v roce 2016 a jejich zabezpečení, 
zpráva o značení, činnosti TOM, revizní komise, schválení stanov, volby nového výboru 
a delegátů na celostátní konferenci KČT, která se bude konat 2.4.2016 v Praze. Konference 
proběhla od 9:30 do 14:30 hodin. V průběhu jednání bylo podáno občerstvení. Delegáti 
přijali usnesení z toho jednání, které bylo neprodleně rozesláno na odbory KČT. V průběhu 
jednání bylo podáno několik podnětů od delegátů, s kterými se nově zvolený výbor bude 
zabývat na nejbližší schůzi VV KČT oblasti Jižní Čechy. 

Jiří Franc 

 

K. Markvart přednáší svou zprávu o značení za rok 2015 

 

 
Zpravodaj vydává oblast KČT Jižní Čechy. Vychází nepravidelně. Toto číslo mělo uzávěrku 28. 3.2016. 

Vydáváno pouze v elektronické podobě, pro vnitřní potřebu oblasti. Neprošlo jazykovou úpravou. 


