
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 2. dubna 2016 se v kongresovém sálu FTVS Univerzity Karlovy v Praze Veleslavíně uskutečnila 

celostátní konference KČT. 

Jednání zahájil v 10 hodin předseda KČT Vratislav Chvátal, který přivítal všechny účastníky a jmenovitě pak přítomné 

hosty – člena výkonného výboru Klubu slovenských turistů Miroslava Herchla, 1. místostarostu Junáka Jiřího Navrátila, 

předsedu A-TOM Tomáše Novotného, Ladislava Jiráska z CK Alpy a bývalého předsedu KČT Jana Stráského. Později 

pak postupně přivítal i zástupce tří resortů státní správy – ministryni školství Kateřinu Valachovou, náměstkyni ministryně 

pro místní rozvoj Kláru Dostálovou a náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského a konečně také Mária 

Bohma, tiskového mluvčího Oborové zdravotní pojišťovny – jednoho z klíčových partnerů KČT. Při zahájení konference 

bylo přítomno 73 ze 75 delegátů). 

Dopolední část konference řídil místopředseda KČT Jiří Homolka, odpolední pak místopředseda Zdeněk Cabalka. 

Po nezbytných procedurách v úvodu jednání se slova ujal předseda Rady síně slávy české turistiky Jan Sládek a spolu 

s Míšou Svatošovou moderovali uvedení Josefa Holuba, Jana Evangelistu Ježíška, Oldřicha Kociana, PhDr. Františka 

Lepaře a prof. dr. Jaroslava Zdeňka do Síně slávy české turistiky. Následně byly do síně slávy uvedeny také odbory KČT 

Hradec Králové a Louny. Přítomným zástupcům subjektů uvedených do Síně slávy předali diplomy a blahopřáli čestný 

předseda KČT Jan Havelka a předseda KČT Vratislav Chvátal. Následně byly za účasti předsedkyně sekce rodinné 

turistiky Marie Vincencové oceněny nejaktivnější rodiny, které se v roce 2015 zúčastnily akcí rodinné turistiky. V závěru 

slavnostního bloku byl předán diplom s medailí předsedovi Rady značení Karlu Markvartovi. Diplom za nejlepší túru VHT 

v roce 2015 převzal pro OKČT Přerov zástupce Olomoucké oblasti Ján Babnič. Ještě před vystoupením hostů přednesla 

členka ÚV KČT Hana Slabáková zprávu o plnění usnesení z konference KČT 2015.  

Předseda KČT Vratislav Chvátal ve svojí zprávě zhodnotil činnost KČT v roce 2015. Ve vystoupení ocenil šíři 

profesionální i dobrovolné práce zaměstnanců sekretariátu KČT i funkcionářů na všech úrovních a ve všech oblastech 

činnosti KČT. Za úspěšnou aktivitu označil dokončení stavby Bezručovy chaty na Lysé hoře i další agendy. 



Poté přednesla zprávu Ústřední kontrolní komise KČT předsedkyně ÚKK KČT Růžena Streiftauová a následně 

místopředseda KČT Jiří Homolka informoval o plnění rozpočtu KČT k 31. 12. 2015 a seznámil účastníky 

konference s návrhem rozpočtu na rok 2016. Konference zmocnila vedení KČT a ÚV KČT k případné úpravě 

rozpočtu 2016 podle vývoje příjmů a výdajů tak, aby rozpočet byl vyrovnaný, případně ziskový. Blok 

ekonomických informací zakončil generální sekretář KČT Mojmír Nováček seznámením delegátů se stavem 

členské základny a výběrem členských příspěvků na rok 2016 a s návrhem členských příspěvků na rok 2017. Pro 

členy TOM schválila konference 50 Kč odvod členských příspěvků na ústředí KČT v roce 2016 za vystavení 

průkazu v případě základního členství, 450 Kč při rozšířeném členství a 1150 Kč při TOP členství. Výše odvodu 

příspěvků na ústředí KČT v roce 2017 zůstává stejná jako v roce 2016. 

Po přestávce byli účastníci konference členy autorského týmu (Ondřej Veselý a Tereza Kubátová) seznámeni 

s novým vzhledem a funkcemi webu KČT pro uživatele. Následně konference schválila fúzi sloučením 

s 19 přistupujícími spolky a také rozdělení sloučením se dvěma přistupujícími spolky. 

V diskuzi vystoupilo 17 účastníků konference. Značnou pozornost věnovali programu KČT a možnostem motivace 

k členství v KČT, výhodám pro členy, ale také nebezpečné tendenci omezovat vstup veřejnosti do lesů (honiteb). 

Další náměty se týkaly také značení, ochrany přírody, financování činnosti a propagaci KČT. Všechny připomínky 

a návrhy z diskuse projedná vedení KČT a na nejbližší jednání ÚV KČT předloží návrhy na jejich vypořádání. 

V závěru konference bylo přítomno 64 ze 75 delegátů. Usnesení konference přednesla Hana Slabáková. 

Usnesení bylo po doplnění o návrh předsedy KČT (usilovat o otevření přechodu Modrý Sloup) jednomyslně 

schváleno. Konferenci zakončil předseda KČT v 17:25 poděkováním všem za účast a za dobrovolnickou práci pro 

KČT a popřál všem dobré zdraví a hodně radosti z turistické aktivity. 

Za KČT oblast Jihočeský kraj se jednání zúčastnili delegáti Mgr. Karel Markvart, Bc. Rostislav Skotnica, Pavel 

Brtník, Jiří Franc a dále hosté Ing. Josef Zeman (SSČT), Ing. Milena Andrlová – předsedkyně sekce turistika 

na koních. 

Jiří Franc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61. ročník „Zahájení jarních kilometrů s turistickou sazkou“ 26.3.2016 

Letošní ročník připravil tradičně Ing. Jiří Peltan s kolektivem z KČT Č. Budějovice 

za pomoci odboru KČT Tábor. Akce byla zařazena do Euroranda 2016. Sraz účastníků 

byl v Táboře na vlakovém nádraží, odkud se účastníci vydali na vlastní trasu. Z počátku 

městem k řece Lužnici, k železničnímu mostu přes řeku a dále podél řeky proti proudu 

k lávce přes Lužnici, kde účastníci přešli na druhý břeh, a pokračovali k rozhledně Babí 

hora. Dále opět k železnici Tábor – Bechyně (historická památka – první elektrifikovaná 

železnice v ČR vybudoval F. Křižík), dále na další rozhlednu Hýlačku (nově postavenou 

a otevřenou v srpnu 2015). Účastníci měli vstup zdarma, což mnozí využili. 

U rozhledny byla možnost zakoupení suvenýrů. Odtud chyběl do cíle již kousek. Cíl byl 

pro účastníky v restauraci ve Slapech. Na trase se účastníci zapojili do turistické sazky. 

Její vyhodnocení proběhlo v cíli. Pro nejlepší byly připraveny ceny. Ceny do soutěže 

věnoval Krajský úřad České Budějovice, Krajské ředitelství lesů ČR s.p., oblastní výbor 

KČT Jihočeského kraje. Do soutěže se zapojilo 100 turistů, celková účast byla 150 

turistů. Záštitu nad akcí měl starosta města Tábor. 



 

 
Jarní kilometry v Táboře 

 

 
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI – MÍSTA, KAM NEVEDOU TURISTICKÉ 

ZNAČKY 

Pomník modřínů 

 
Kde toto místo nalezneme a jak se k němu dostat: N 49° 12.368´ E 14° 56.032´, 

„Parkoviště“ N 49° 12.345´ E 14° 56.202´, Odbočka na horší cestu N 49° 12.448´  

E 14° 56.064´. Zde zvolna stoupat podél mlází vysokým lesem N 49° 12.435´ E 14° 

55.997´ 

 

První nápis na velkém balvanu připomíná první výsadbu semene modřínů 

na jindřichohradecku r. 1780 na revíru Klenov lesmistrem Jiřím Mikulášem 

Wachtelem a revírníkem Heinrichem. 

 

Druhý nápis připomíná mýcení tohoto porostu po 100 letech, tj. r. 1880. Je uvedeno 

jméno vnuka Jiřího Ferdinanda Wachtela, pravnuka Jiřího Václava Wachtela 

a revírníka Hermanna Schmidta. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí novodobý nápis připomíná celostátní exkurzi na téma “220 let od prvního výsevu 

modřínu v jindřichohradeckých lesích“ uspořádanou 4. října 2000 Českou lesnickou 

společností ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky, Oblastním 

inspektorátem Jindřichův Hradec. 

 

Pomník připomíná také čtyři generace významného rodu lesmistrů Wachtelů, kteří 

působili ve službách jindřichohradecké větve šlechtického rodu Černínů z Chudenic, a to: 

Jiří Mikuláš Wachtel (1726-1787) – po r. 1745 přichází do Čech ze zaháňského panství 

veSlezsku a po kratším působení na panství Kovářská v polesí Nový Dvůr přichází 

v 50. letech na jindřichohradecko. Budoval Jemčinskou oboru 4000 ha s vnitřní sítí cest 

a měl přizpůsobit lesy u zámku Jemčina k pořádání parforsních honů (psí štvanice). 

Věnoval se i lesnímu hospodářství a vysadil tehdy populární novinku – modříny v polesí 

Klenov. 

 

Jan Tadeáš Wachtel (1763-1827) – od r. 1789 lesmistr, zabýval se organizací parforsních 

honů (1791-1822), zvelebením a intenzifikací lesního hospodářství, likvidací kalamitních 

polomů z 26.7.1822, ve spolupráci s Vojtěchem Lannou v l. 1842-54 vodní dopravou 

kmenového dříví splavněním Nežárky a zmlazováním listnatých lesů tzv. tmavou sečí. 

Bránil se zavádění tehdy módních holosečí. Pro lesní dělníky založil osadu Nová Ves 

(Schönborn) u Lásenice, jejíž půdorysný tvar připomíná dřevorubeckou pilu. 

 

Jiří Ferdinand Wachtel (1806-1884) – od r. 1826 lesní inženýr, r. 1842 lesmistr. Zaváděl 

vědecké metody do lesního hospodaření, např. Cottovu staťovou hmotovou soustavu, 

dělení porostů cestami a průseky, zaměření porostů, porostní mapy 1:2880, hospodářské 

knihy, plánování zásahů a výpočty výše těžby. Ve spolupráci s Vojtěchem Lannou 

pokračoval ve splavnění Nežárky. K posílení odbytu kalamitního dřeva založil pod hrází 

rybníka Holná železné hutě Karolínská a Eugenov. Připouštěl holoseče jen u jehličnatých 

lesů. Organizoval 6. sjezd České lesnické jednoty 1. - 4. srpna 1853 v Jindřichově Hradci. 

Věnoval se i literární činnosti, účastnil se založení černínského archivu r. 1865. Jeho 

pamětí využil Alois Jirásek pro povídku „Záhořanský hon“. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Eurorando 2016 – Boršov nad Vltavou – Holubov 

16.4.2016 
 

   
Pamětní deska     Pomník amerického pilota 

 

   
 Zahájení 

Jiří Václav Wachtel (1847-1912) – zastánce přírodě blízkému lesnictví, nestejnověkých 

smíšených porostů, přirozeného zmlazování, semenné seče, kotlíkové seče a okrajové seče. 

Byl lesní estetik a uvědomělý ochránce přírody. Výrazně přispěl k vývoji moderních 

pěstebních postupů. Bojoval i s kalamitou bekyně mnišky po r. 1891. Zaváděl oplocování 

mladých kultur před zvěří. Organizoval 46. sjezd České lesnické jednoty 5.-9. srpna 1894 

v Jindřichově Hradci. Někteří z jeho potomků pokračovali v rodové lesnické 

tradicive službách československých státních lesů. Nástupcem J.V.Wachtela byl jeho zeť 

Waldemar Marsech (pův. Vladimír Mareš). 

 

Rod Wachtelů připomínají i další pomníky na Jindřichohradecku, např. Lannův kříž 

(geocache GC10DJP) jz. od rybníka Velká Holná, pomník J.V.Wachtela mezi Jemčinou 

a Hatínem, Dunkelschlag (tmavá seč) i nedaleký pomník České lesnické jednoty v přírodním 

parku Homolka – Vojířov a pravděpodobně i 7 pomníků „90-60-40“ z r. 1908. A samozřejmě 

rodinná hrobka na hřbitově Nejsvětější Trojice (park) v Jindřichově Hradci. 

 

Jiří Václav Wachtel má svůj pomník i na vrchu Polom mezi vsí Lažánky a Klepačovem 

v Masarykově lese - Lesnickém Slavíně u Křtin sev. od Brna (polesí Školního lesního podniku 

Mendlovy univerzity v Brně) – viz geocache GCXY2V Pomník J.V.Wachtla. 

 

Ing. Jiří Peltan 



16.4.2016 - Eurorando 2016 - 80. výročí Fritschovy stezky 

Boršov nad Vltavou – Dívčí Kámen – Holubov, to byla trasa, která byla pro účastníky 

připravena. Nenáročná trasa proti proudu, po levém břehu Vltavy, s minimálním stoupáním. 

Celková trasa byla dlouhá14 km. Slavnostní zahájení proběhlo v Boršově nad Vltavou 

u vodáckého tábořiště „Poslední šance“. Přítomen byl starosta obce Boršov nad Vltavou Mgr. 

J. Zeman, který měl nad akcí patronát, zástupce VV KČT P. Teringl a předseda VV KČT 

oblasti Jihočeský kraj J. Franc. Po přivítání a krátkém seznámení s historií turistické trasy 

a jejím budovatelem, připomenutí Euroranda 2006 a 2011, se účastníci vydali na trasu. Cestou 

mohli obdivovat některé technické památky, ať již starší či nové, mající vztah k energetice, 

např. Zátkovy mlýny, vodní elektrárnu v Boršově nad Vltavou, staré jezy a pozůstatky 

hostinců, dále vodní elektrárnu Dívčí Kámen a její unikátní náhon na tuto elektrárnu, 

V Holubově bývalé železárny. Součástí akce byl též úklid odpadků podél turistické stezky 

a položení květin k pomníčku amerického pilota. Cíl byl v obci Holubov, v restauraci „Pod 

Kletí“, nedaleko železniční zastávky. Všichni účastníci obdrželi v cíli pamětní diplom, 

k dispozici byla razítka akce, turistické známka a nálepka vydaná k této akci Navíc účastníci 

obdrželi bezpečnostní reflexní pásku od BESIPu. K akci vyšlo několik článků v regionálním 

tisku a na startu byla přítomna regionální televize, která z akce připravila krátké 

zpravodajství. Po celý den všem přálo počasí. Kromě turistů z Jihočeského kraje se zúčastnili 

i turisté ze Středočeského kraje, Královohradeckého kraje a kraje Vysočina. V uvedený den 

jsme měli velkou konkurenci v akci NPÚ – den otevřených památek. Část účastníku tuto 

možnost také využila. Zúčastnilo se 160 turistů. Organizačně zabezpečil VV KČT 

Jihočeského kraje – M. Wolfová, J. Franc, P. Brtník. 

Jiří Franc 

 
Stezka okolo Vltavy 



   
 

 
Cíl 

 

 

 
  



Otevření muzea v obci Kamenná 

Dne 23.4.2016 se uskutečnilo slavnostní otevření muzea „Vysídlených obcí Novohradska“ 

v obci Kamenná . Muzeum se nachází v areálu statku bývalého zemědělského muzea a je 

přístupné po dohodě. Pořadatelem akce byla Novohradská renesance z.s, za podpory starosty 

obce Kamenná a Benešov nad Černou. Realizátor projektu byla firma ATS INVEST s.r.o. 

Součástí otevření byl doprovodný program – o dobrou zábavu se postarala kapela Flamendři, 

připraveno bylo pečené prasátko a napečené dobroty od místních hospodyň. Zúčastnilo se 

okolo 300 účastníků. 

Jiří Franc 

 

    
 

 otevření muzea v obci Kamenná 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj vydává oblast KČT Jižní Čechy. Vychází nepravidelně. Toto číslo mělo uzávěrku 28. 5.2016. 

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

Jihočeský kompas 

Ve dnech 28-29.4.2016 se v prostorách DK Metropol v Č. Budějovicích konal 

již 8. ročník Jihočeského kompasu. Slavnostního zahájení se zúčastnil hejtman 

Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, primátor města Č. Budějovice Ing. 

J. Svoboda a ředitel DK Metropol Ing. P. Holba. Ani tentokrát zde nechyběli 

turisté KČT, oblasti Jihočeského kraje. Měli jsme společný stánek s majitelkou 

ranče Hoslavice. Majitelka pani T. Daňková je členkou KČT a předsedkyní 

odboru KČT Hipoturistika Jihozápad. Součástí veletrhu byl i doprovodný 

program a seminář o cestovním ruchu, na kterém vystoupil generální tajemník 

KČT Ing. M. Nováček o certifikaci turistických značených tras. Po oba dny 

byl o stánek KČT velký zájem. Návštěvníci zde mohli obdržet informace 

o činnosti KČT, získat propozice pořádaných akcí, kalendáře akcí KČT, 

informace o chatách KČT, možnosti jak se stát členy KČT a výhody členství. 

Na přípravě a zajištění se podíleli členové KČT Č. Budějovice P. Brtník, 

J. Šinágl, KČT Č. Krumlov M. Wolfová, M. Krejčová, J. Franc a KČT 

Hipoturistika Jihozápad T. Daňková. 

Jiří Franc 

 


