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S R D E Č N Ě  Z V E M E  N A  A K C I

Víkend IVV  
v Husitském kraji 

20. ROČNÍK
9.–11. dubna 2021

Město Tábor oslavilo v loňském roce 600. výročí od svého založení. Ve městě a okolí je řada 
historických památek které můžete při akci navštívit (historické centrum, muzeum a další).  
Oblíbená akce, která umožňuje všem příznivcům turistiky vybrat trasu, která jim vyhovuje, 

pěší, cyklo či pro rodiče s dětmi a poznat město Tábor a jeho okolí. Na akci se plní podmínky 
IVV a Turistické 200. Akci pořádá KČT Tábor. 

Kontakt: Ing. Richard Černý, richard.cerny@kct.cz, tel.: 730 754 526
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Vážení turisté,
na úvod bych chtěl poděkovat všem vedoucím, cvičitelům a členům výboru odborů KČT, kteří pro 
Vás a ostatní zájemce o turistiku připravili bohatou nabídku turistických akcí v roce 2020 a připravují 
akce na rok 2021. Tradičně z Vašich podkladů (hlášenky akcí) připravujeme vždy kalendář akcí na 
nadcházející rok. V průběhu uplynulého roku to nebylo lehké - naši činnost omezila nařízení ohledně 
situace v ČR – COVID 19. Proběhly výroční schůze odborů a krajská konference, celostátní konference 
se konala vzhledem k již probíhající situace elektronicky. Řada akcí musela být zrušena či přeložena 
na pozdější dobu. Je podzim a situace se opakuje. Vypadá to na delší dobu – omezení při pořádání 
našich akcí – turistické vycházky a ostatní  činnosti (promítání, besedy). Děkuji Vám že respektujete 
tato nařízení při svojí činnosti. V průběhu roku oslavoval svoje 100. výročí z oblasti KČT Jihočeský 
kraj -  KČT Start Český Krumlov (připravil ve spolupráci s muzeem výstavu k tomuto výročí). Tradičně 
budou připraveny významné akce KČT oblasti Jihočeský kraj, bude vydán tento turistický kalendář 
akcí a v průběhu roku bychom chtěli pokračovat ve vydávání zpravodaje.

V kalendáři jsou uvedeny akce pěší turistiky, lyžařské akce, cykloturistiky nebo vodní turistiky, VHT 
turistiky, hipoturistiky, turistiky pro mládež a rodinnou turistiku. Akce pro Vás připravili jak jednotli-
vé odbory KČT (jsou zařazeny akce i jiných pořadatelů - SDH, obecní úřad, TJ). Všechny akce dopo-
drobna nelze zveřejnit, proto je vždy uveden kontakt na pořadatele, který Vám předá podrobnější 
informace. U odborů KČT jde pouze o část připravovaných akcí. Na příslušný rok jich je připraveno 
daleko více. Více o programu najdete na webových stránkách odborů KČT. Akce nejsou určeny pouze 
pro členy KČT ale též pro ostatní zájemce o turistiku. Přeji Vám mnoho pěkných zážitků při toulkách 
krásnou přírodou a ve zdraví mnoho našlapaných kilometrů.

Franc Jiří, 
předseda KČT oblast Jihočeský kraj z.s.

ZMĚNY V SÍTI ZNAČENÝCH TURISTICKÝCH TRAS  
V JIHOČESKÉM KRAJI V ROCE 2020

V následující článku navazuji na obdobný v Kalendáři na r. 2020 a uvádím zde další informace  
o změnách turistických značených tras a o nově vyznačených trasách v Jihočeském kraji.

V roce 2020 jsme v síti pěších tras provedli tyto změny:

Na Prachaticku byla přeznačena žlutá Kvilda – Filipova Huť tak, že už nevede po stále silněji 
zatížené silnici, ale po souběžné pěšině lesem, kudy v zimě vede i lyžařská stopa. 

Na Strakonicku najdete nově upravené vedení žlutého okruhu Švandovy stezky městem Stra-
konice a jeho nejbližším okolím. U Blatné byly provedeny úpravy značených tras a také pro-
dloužení modré v úseku Hadí ryb. – Blatenka v souvislosti s vyznačením tzv. Vintířovy stezky 
z Plzeňského kraje, která do našeho kraje zasahuje úsekem Chanovice – Blatná. Ještě bych tu 
chtěl upozornit na už před více než rokem vyznačenou novou zelenou Strašín – Zálesí – Pod 
Dobrší, která má 12,5 km a zaplnila „bílé místo“ této části okresu. Nové vedení má i zelená mezi 
Řepicemi a Domanicemi a vyhýbá se tak nepříjemnému brodu přes výpusť Horního Řepického 
rybníka.

Na Českobudějovicku jsme provedli některé změny, které přispějí k většímu komfortu turis-
tů, kteří nemusejí jako dosud jít po silnicích: jde o modrou mezi Boršovem a Novou Homolí  
a modrou ve Velešíně, která vede nově vybudovaným podchodem po hlavní silnicí do Rakouska.

Na Českokrumlovsku pak došlo ke změně vedení žluté u žel. stanice Horní Dvořiště tak, aby-
chom se vyhnuli zakázanému přechodu kolejiště. Také žlutá z obce Hradiště k přehradě na říčce 
Černé vede po jiné cestě mimo silnici. Zrušena byla část žluté na Šumavě v úseku Medvědí po-
tok – turistický přechod do Rakouska Pod Tokaništěm, a to pro malou využívanost a nezájem 
rakouské strany o tento přechod.

Další vhodné změny nebo značení nových tras, prořezávky špatně prostupných úseků znače-
ných tras, opravy lávek a dokonce i připravenou výměnu stojanů nástěnných map a další po-
třebné práce jsme museli odsunout na letošní rok. Důvodem bylo úplné zrušení všech účelo-
vých dotací Jihočeského kraje na jaře 2020 z důvodu koronavirové situace - mezi ně patří totiž 
i dotace na údržbu značení pro KČT. Po náročných jednáních a vstřícnosti ze strany pracovníků 
kraje se podařilo získat dotaci alespoň ve výši 350 000 Kč a uhradit tak značkařům alespoň ces-
tovní náklady na obnovu a údržbu tras. Velmi pomohla i sponzorská dotace ve výši 40 000 Kč 
od firmy CORMET, s.r.o. 

V celém Jihočeském kraji je nyní přes 5400 km pěších a lyžařských značených tras, na kterých 
je instalováno 8 306 směrovek a tabulek a 142 nástěnných turistických map. O jejich údržbu  
a obnovu se stará 162 aktivních značkařů, kteří této práci věnují více než 7 000 hodin ročně.    

Na závěr mi opět dovolte i letos popřát Vám mnoho hezkých chvil při pochodování nebo  jízdě 
po turistických značených  trasách Jihočeském kraji, kde pro Vás naši značkaři udržují a aktuali-
zují síť značených tras. Budeme Vám také vděčni za každou připomínku ke značení, za informace 
o závadách na trasách (narušeném značení, kůrovcové těžbě, zničených směrovkách a mapách 
apod.), na které při svých toulkách narazíte. Zasílejte je na moji adresu, která je uvedena v adre-
sáři tohoto kalendáře nebo na mail: kct.markvart@volny.cz.

Mgr. Karel Markvart 
předseda Krajské komise značení 
Jihočeského kraje
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NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK 2021
Již od roku 2004 pořádají členové Klubu českých turistů sérii 
novoročních pochodů pod hlavičkou „Novoroční čtyřlístek“. Tím 
byla založena tradice pochodů. Od roku 2008 se v rámci pochodů 
vybírají peněžní prostředky na podporu výstavby bezbariérových 
turistických tras pro vozíčkáře. V období okolo Nového roku 2021 
(od 25. prosince do 15. ledna) je připravena řada pochodů po celé 
České republice, které se k této ušlechtilé myšlence hlásí, a kterých se 
můžete zúčastnit i Vy. Podrobný seznam akcí NČ 2021 naleznete na webu KČT, či v kalendáři akcí 
uvedených dále (s ikonkou srdíčka). . 
Čtyři novoroční dobré skutky
(Jak na Nový rok, tak po celý rok – staré české přísloví)
1. Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou pohodlnost a udělej něco pro sebe.
2. Pozvi někoho ze svého okolí – udělej radost někomu ze svých bližních tím,  
 že jej vezmeš s sebou.
3. Poznej kus přírody – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly.
4. Přispěj potřebným – částkou 30 Kč 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. Ke zvýšení příspěvku z 20 na 30 Kč dochází 
poprvé po 17 letech.
Učiníte-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíte v cíli výletu odznak Novoroční čtyřlístek.

JARNÍ KILOMETRY 2021
Odznak vydává Klub českých turistů – oblast Ústecký 
kraj, ve spolupráci se sekcí pěší turistiky programové 
rady KČT.  Plnění odznaku má velmi jednoduchá kritéria, 
účast na zahájení turistického jara odboru či oblasti, 
účast na výletu nebo pochodu v době od 21. 3. 2020
Pro rok 2021 je cena odznaku JKM 25,- Kč + poštovné.
Splnění se nikde neprokazuje, je věcí osobní cti.

Odznaky můžete objednat na adrese:  
Růžena Streiftauová
M. Gorkého 1265/31, 43401 Most
tel: +420 736 754 096
ruzena.streiftauova@seznam.cz, streiftauova@kct.cz

VÝZNAMNÉ AKCE KČT V ROCE 2021
17. Český zimní sraz turistů, Děčínsko
11.  – 14. 2. 2021
Pořádá: KČT, odbor Krásná Lípa
Kontakt: Václav Hieke, tel. 728 732 877, 412 383 129, hiekev@cbox.cz
Pořadatelé vás zvou na lyžařské i pěší túry, návštěvy ledopádů i rozhleden, 
poznávací výlety a zájezdy po Šluknovsku, do Žitavy a Drážďan, přednášky 
a exkurze, na taneční zábavu a další. Přihlášky je nutno poslat do 31. 12. 
2020. Podrobnosti včetně přihlášky jsou na www.kctul.cz/akce.php?id=1197

5. Europiáda EVV
2. – 6. 6. 2021
Pořádá: IVV respektive jeho Evropská organizace EVV
Na hranici Rakouska s Itálií, ve městě Sillian se koná 5. ročník  
Europiády.

20. Celostátní sraz cykloturistů na Vysočině
4. - 6. 6. 2021
Pořádá: KČT, odbor Jiskra Měřín
Kontakt: Ing. Jaroslav Sysel MT, tel.: 605 863 241, www.merinska50.cz, jarsys@post.cz
Jubilejní 20. Celostátní sraz cykloturistů se koná u příležitosti 50. výročí Měřínské padesátky 
a 50. výročí založení Klubu českých turistů Jiskra Měřín. Cyklojízdy slibují příjemné turistické 
zážitky v jižní části Českomoravské vrchoviny. Můžete zde navštívit nejmenší hory ve střední 
Evropě – Arnolecké hory s nejvyšším vrcholem Havlínou (707 m n. m.) a výrazným vrcholem 
Dědkovskou horou (694 m n. m.). Můžete navštívit ty nejhezčí památky na Vysočině a památky 
Unesco. Závěr bude patřit předání pamětních listů a okružní cyklojízdě Měřínem. 

4. Mezinárodní letní sraz turistů
2. – 5. 9. 2021
Pořádá: PTTK
Kontakt: Ing. Mojmír Nováček, tel.: 736 754 095, kct@kct.cz, www.kct.cz
V cyklu pořadatelů Mezinárodních letních turistických srazů je dalším pořadatelem PTTK. Mís-
tem srazu bude horský hotel a kemp v obci Ustrzyky Górne. Turistické trasy zamíří do polonin  
v pohoří Bieszczady v jihovýchodním koutě Polska.

3. Setkání dopisovatelů a čtenářů  
časopisu Turista, turistická chata Prašivá
11. – 12. 9. 2021
Pořádá: KČT, odbor ČO SPD 2017, Praha 5
Kontakt: Ladislav Jirásko, tel.: 608 929 190, www.casopisturista.cz
KČT, odbor Beskydy, ČO SPD 2017 Praha 5 a časopis Turista vás srdečně zvou na dvoudenní 
setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista - jednoho z nejstarších časopisů vydávaných  
u nás. Setkání se zúčastní vedoucí představitelé Klubu, součástí programu bude i zajímavý do-
provodný program. Setkání je spojeno s oslavou 100 let chaty Prašivá v Beskydech.
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51. ročník Jede Kudrna okolo Brna,  
akce IML, IVV
24. – 26. 9. 2021
Pořádá: KČT Mapa Brno, město Brno - Bystrc, Kraj Jihomoravský
Kontakt: Ing. Michael Stanovský, tel.: 603 538 168,  
info@iml-czech.com, www.iml-czech.com,  
https://www.facebook.com/iml.czech
Dvoudenní mezinárodní pochod, denně 10 až 40 km. Start a cíl v Bys-
trci. Jediný pochod v ČR, kde je možné plnit podmínky Mezinárodní ligy chodců IML. Každý den 
razítko IVV, akce je zařazená do „Turistická 200“. V sobotu rodinná turistika – Pochod s chutí, 6 km 
na letiště v Medlánkách, po trase soutěže pro děti. V neděli kočárková trasa Údolím oddechu, 
6 nebo 10 km, cestou atrakce pro děti. V pátek 25. září 2020 se koná Rozmarný kolomaznický 
pochod – IVV, 12 km z Bystrce na Špilberk. V Medlánkách, po trase soutěže pro děti. V neděli 
Toulavý kočárek – Údolím oddechu. Spolu se stovkami turistů z celého světa přijďte i Vy.

 
5. EURORANDO 2021
26. 9. – 3. 10. 2021
V uvedeném termínu se uskuteční již 5. EURORANDO tentokrát v Rumun-
sku. Z nabízeného turistického programu vybíráme především turistický 
výšlap do srdce pohoří Fagaraš k jezeru Bâlea  a výstup na jedny z nejvyš-
ších vrcholů nad ním. Pořadatele nabízejí účastníkům ubytování v penzi-
onech a hotelech v Sibiu.

 
Festival turistických amatérských filmů
22. – 24. 10. 2021
Pořádá: KČT odbor Krušné hory Sokolov ve spolupráci  
s KČT Karlovarský kraj
Kontakt: Ladislav Zoubek tel.: 725 729 570, 739 322 478,  
oblast105@kct.cz, www.kctkv.cz
Festival představí amatérské turistické filmy spolu s výstavou fotogra-
fií s turistickou tématikou. Účastníci uvidí amatérské videofilmy z cest  
a výprav turistických odborů a jejich členů z celé ČR.

49. ročník pochodu Za posledním puchýřem
12. – 14. 11. 2021
Kontakt: Ing. Michael Stanovský, tel.: 603 538 168,  
puchyr@poslednipuchyr.cz, www.poslednipuchyr.cz
Přeložená akce z roku 2020. V pátek se koná Kolomaznický pochod na 
Špilberk. Trasy jsou v sobotu stejné, jako u mezinárodního pochodu 
Jede Kudrna okolo Brna. V neděli mohou turisté navštívit památky 
města Brna.

60. Zimní táboření Klíč
10. – 12. 12. 2021
Pořádá: TJ KČT odbor Česká Lípa
Kontakt: Petr Randus, tel.: 739 477 607, petr.randus@seznam.cz, www.kct-ceskalipa.cz
Když v únoru roku 1962 skupina odvážných turistů vystoupala na horu Klíč (760 metrů nad mo-
řem) v Lužických horách, aby tam ve sněhu přespala, jistě netušila, že tím vlastně vytváří zcela nové 
odvětví zimní turistiky. Akci se podařilo zpropagovat pomocí rozhlasu po celé republice, takže od 
dalšího roku již měli turisté z Nového Boru další následovníky. Mnohá zimní táboření či stanová-
ní však zanikla, ale neustále přicházejí noví nadšenci a otvírají se nová tábořiště. Klíč však vydržel  
a letos se opět pod Klíčem (vrchol je přírodní rezervací) sejdou turisté, trampové i další zájemci 
o adrenalinové nocování, ať je sníh či bláto, podají si ruce, vyrazí na výlet či podle sněhu na lyže, 
a pak společně si večer zapějí: „I když je zima a velký mráz, jsme rádi, že jsme tu spolu zas“.

VÝZNAMNÉ AKCE  
KČT OBLAST JIŽNÍ ČECHY V ROCE 2021
Zahájení jarních kilometrů s turistickou sazkou ve Volarech a okolí 
20. 3. 2021 
Kontakt: Ing. Jiří Peltan, peltan@seznam.cz, tel.: 608 853 511
Jarní setkání turistů a příznivců turistiky z Jihočeského kraje ve Volarech a okolí. Pořádá VV KČT 
JčK a KČT Volary, Č. Budějovice. Pro účastníky je připravena nenáročná pěší trasa max. do 15 km.
Na trase bude umístěna turistická soutěž (kviz), vyhodnocení v cíli akce ve Společenském domě 
Volary. Nejlépe vyhodnocení účastníci obdrží ceny. Připomenutí založení turistiky ve Volarech 
na nádraží Volary. Doprava na akci vlak: Č. B. - Volary, Číčenice - Volary. 

Víkend IVV v Husitském kraji, 20.ročník 
9.–11. 4. 2021 
Kontakt: Ing. Richard Černý, richard.cerny@kct.cz, tel.: 730 754 526
Město Tábor oslavilo v loňském roce 600. výročí od svého založení. Ve městě a okolí je řada his-
torických památek které můžete při akci navštívit (historické centrum, muzeum a další). Oblíbe-
ná akce, která umožňuje všem příznivcům turistiky vybrat trasu, která jim vyhovuje, pěší, cyklo 
či pro rodiče s dětmi a poznat město Tábor a jeho okolí. Na akci se plní podmínky IVV a Turistické 
200. Akci pořádá KČT Tábor.

Silvestrovský výstup na Mehelník, 30. ročník 
31. 12. 2021 
Kontakt: Mgr. Hana Tomanová, Zborovská 1128, 397 01 Písek, 
OK1HTP@seznam.cz, tel.: 602 873 031
Pořadatel KČT Písek za podpory organizace Skaut, Lesů města Písek. Setkání turistů na vrcholu 
Mehelník - rozloučení se starým rokem. Každoroční účast přes 1500 účastníků. Účastníci obdrží 
malý diplom a bude zde možnost zakoupení turistického kalendáře akcí na rok 2021. Pořadatelé 
vyhodnocují nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka. Na vrcholu oheň s možnos-
tí opékání špekáčků či popovídání se známými u ohně. Dostředný pochod na vrchol a zpět, 
možno použít libovolné trasy. Po návratu zpět do města doporučujeme návštěvu historického 
centra, kde naleznete mnoho historických památek.
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Ing. Antonín Hnídek 
KČT Písek 2015
Ve svém oboru byl znám jako silniční odborník. V Písku působil jako přednosta technického od-
boru 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. 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. Vypraco-
val také jeden z mnoha projektů turistické chaty na Živci, který však nebyl realizován.

Písek si oblíbil natolik, že se sem vrátil zpět z Prahy na důchod. Stále pracoval v turistickém od-
boru. 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.

Ing. Emanuel  Fritsch (* 1874 – † 1956) 
KČST České Budějovice  2009
Profesně byl vrchní technický rada a přednosta odboru pro udr-
žování dráhy v Č. Budějovicích. Byl předseda župy Šumavské.
Měl velký podíl na značení turistických cest v oblasti Novohrad-
ských hor a Českých Budějovic. Zasloužil se o umístění turistic-
kých orientačních tabulí na všech nádraží. Vedl řadu jednání na 
záchranu památek. Podle jeho projektu proběhla rekonstruk-
ce hotelu Pánský dvůr ve Vyšším Brodě (patřil dříve turistům).  
V roce 1935 nechal vybudovat stezku KČST z Boršova do Jamné-
ho – známá jako Fritschova stezka. Na stezce nedaleko Boršova 
je umístěna jeho pamětní deska kterou obnovil Klub českých 
turistů v roce 2015.

profesor Josef Rybička (* 1864 – † 1948) 
KČST Písek  2008
Chodský rodák, vystudoval gymnázium v Klatovech, poté stu-
doval v Českých Budějovicích, kde byl vysvěcen v roce 1887 na 
kněze. Následně odešel do Písku v roce 1902 od této doby byl 
členem KČST Písek. Vyučoval na zdejším gymnáziu, rád cestoval 
po Evropě. V roce 1910 zvolen předsedou odboru. Tuto funkci 
vykonával až do roku 1947. Od roku 1925 byl předsedou písec-
ké župy. Přičinil se o výstavbu turistické chaty na Živci a budo-
vání mnoha turistických tras v okolí. Zastupoval město Písek  
v železniční radě v Plzni a jeho zásluhou bylo přestavěno nádraží  
v Písku. Byl jmenován čestným občanem města, čestným radou 
a biskupským notářem. Odbor KČST v Písku pod jeho vedením 
byl vzorem pro ostatní a odbor pomáhal ostatním odborům  
v rámci regionu. Zemřel 31. 7. 1948 ve věku 84let.

SÍŇ SLÁVY ČESKÉ TURISTIKY KČT
Odbory z oblasti  KČT Jihočeský kraj v celostátní síni slávy 

KČT Písek založen v roce 1901 – zařazen v roce 2007

KČT Tábor založen v roce 1893 – zařazen v roce 2008

KČT Bechyně založen v roce 1918 – zařazen v roce 2018

KČT Milevsko  založen v roce 1919 – zařazen v roce 2020

Významní  činovníci z oblasti  KČT Jihočeský kraj  
Prof. Eduard Hauptmann (* 1860 – † 1925) 
KČT Bechyně  2019
Narodil se 25. 2. 1860 v Klatovech, studoval v Písku na reálném 
gymnáziu a v Praze na České vysoké škole polytechnické na od-
boru architektury a v Salzburgu. V roce 1886 nastoupil do pro-
fesorského sboru nově zřízené c.k. keramické školy v Bechyni  
a vyučoval zde až do odchodu do důchodu v roce 1916.

Měl rád přírodu a jako turista sledoval začátky české organi-
zované turistiky na konci 19. a začátku 20. století. Založil v Be-
chyni okrašlovací spolek a již před koncem 1. sv. války inicioval  
13. 1. 1918 založení odboru KČT v Bechyni. Předsedou odboru byl  
v letech 1918 až 1925, podílel se na obnově hradu Dobronice  
a je po něm pojmenována lávka na Židovské strouze. Zemřel  
10. 6. 1925 a je pohřben na starém hřbitově v Bechyni.

Josef Kučera (* 1915 – † 1982) 
KČT Písek 2018
Dlouholetý a obětavý činovník písecké turistiky. Narodil se  
17. srpna 1915 ve Veletinách u Uherského Hradiště. Po roce 
1948 byl z dosavadního zaměstnání v Otrokovicích propuštěn, 
coby absolvent Baťovy školy práce. Přes Aš nastoupil v podniku 
Jitex Písek. Zde založil odbor turistiky, jehož byl předsedou do 
své smrti v roce 1982. Za jeho působnosti byla postavena stále 
sloužící chata u rybníka Skaličný.  Založil již 45 letou tradici No-
voročního výstupu na Mehelník, který se koná dodnes, stejně 
jako pochod Podzimní písecké lesy. Rovněž jednu z tras pocho-
du Praha-Prčice, kolem řeky Otavy. V zimní turistice lyžařský 
přejezd krajem Karla Klostermana a další akce a aktivity.
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100 let turistiky v Milevsku  
V Milevsku byl dne 2. února 1919 založen Klubu českých turistů. Hned se přihlásilo 50 členů a na 
den 18. 5. 1919 byla svolána první valná hromada. Odbor hned začal aktivní činnost. Členové se 
zaměřili na organizování vycházek, značení turistických cest, osvětovou činnost formou před-
nášek a vydávání turistické literatury.Mezi prvními byly vyznačeny turistické cesty z Jetětic do 
Červené, k Tyrolskému domu a do Milevska.Odbor organizoval od svého založení ročně kolem 
patnácti vycházek, výletů a zájezdů za účasti 17 až 50 členů.

V říjnu 1927 zřídil odbor nákladem 2000 Kčs meteorologickou stanici v Milevsku. Činnost odbo-
ru se dále zlepšovala, v té době měl 130 členů.Od roku 1930 byly pořádány zájezdy autobusem 
(dříve se jezdilo nákladním autem). V roce 1931 byli mezi členy odboru i lyžaři a vodáci. Byly po-
řádány oblíbené výlety na Červenou a odtud na vorech na Zvíkov a Orlík za účasti až 120 osob.

V roce 1936 byla zhotovena mapa milevského okresu s vyznačením turistických cest a umístě-
na na náměstí.18. července roku 1937 byla slavnostně otevřena „Stezka Václava Levého“ podél 
Hrejkovického potoka.

V roce 1939 vydal odbor knihu Ing. Jaroslava Růžičky „Vývoj Milevska a okolí od pravěku až po 
rok 1939“ a v roce 1940 knihu Josefa Kytky „Milevsko a jeho kraj“.

Ve válečných letech, kdy nebylo možné pořádat zájezdy, se činnost soustředila na propagační 
akce a budování chaty u Lašovic ve spolupráci s pražským ústředím. Byla dokončena v roce 1942  
a pojmenována na Onom Světě. Milevský odbor byl 50% majitelem chaty a byl pověřen její 
správou.

Po roce 1945pokračoval činnost odboru konáním vycházek a výletů, v roce 1948byl začleněn 
včetně majetku do Sokola. V Milevsku vznikly dvě sokolské organizace.Nejvýznamnější akcí  
v tomto období byl turistický sraz 22. května 1949 u chaty na Onom Světě, kterého se zúčastnilo 
200 osob. V dalších letech byla činnost odboru zaměřena především na zájezdovou činnost. Od 
roku 1954 bylo prováděno plánovité značení turistických cest s komisí pro cestovní ruch. Vroce 
1957 byli turisté začleněni do tělovýchovné jednoty Spartak, později přejmenované na TJ ZVVZ 
Milevsko. Členové odboru se zaměřili na práci s mládeží a pořádání výletů.V šedesátých letech 
vlivem prudkého vzestupu motorismu a velmi levných odborářských zájezdů poklesl zájem  
o činnost odboru. Tehdy se stal předsedou odboru po Josefu Kytkovi Václav Veselý. V první po-
lovině šedesátých let se pořádaly akce především pro děti, na výlety jich chodilo až 60. Lyžařský 
oddíl organizoval zájezdy na Šumavu, Po velkém útlumu činnosti koncem šedesátých let, kdy 
byli v roce 1970 členy jen předseda Josef Gerhart s manželkou, došlo k oživení v roce 1971. 
Tehdy byl ustaven nový výborpod vedením Jindřicha Jelínka, který byl postupně obměňován  
a doplňován o další členy a aktivisty. Společně vytvářeli program azískávali nové členy. 

Od roku 1973 vydával odbor svůj celoroční program, byl ustaven turistický oddíl mládeže. Znač-
kaři už v té době obnovili nebo provedli revizi na 75 km turistických cest za rok. Od tohoto roku 
nastal rozvoj činnosti, která byla dosud zaměřena pouze na pěší akce, besedy a značení. V roce 
1974 byla pořádána první letní dovolená a vydánaskládačka „25 výletů“.

V roce 1975 se dále rozšířil okruh cvičitelů. Tento rok se poprvé šlo z Milevska do Prčice a na do-
volené v Orlických horách vznikla tradice letních dovolených, která trvá dodnes.Byly pořádány 
pravidelné lyžařské zájezdy. Značkaři vyznačili Milevský vyhlídkový okruh. 

Od roku 1976 byl organizován pochod Přes dva mosty a činnost se rozšířila na další přesuno-
vé prostředky. Byly pořádány pěší akce, lyžařské zájezdy, dálkové pochody, vodácká turistika  
a mototuristika.Odbor a jeho akce se staly známé v širokém okolí, na oblíbené tradiční akce 
jako pochod do Prčice nebo Přes dva mosty přijíždělo do Milevska mnoho účastníků z různých 
oblastí celé republiky. Každý rok bylo pořádáno kolem 50 akcí a velmi oblíbené se staly turistické 
besedy. 

V roce 1978 byl zvolen předsedou Jiří Lesák. Oddíl orientačního běhu vedl od tohoto roku 
dlouhodobě velice úspěšně Vladimír Ondruška, od roku 1987 byl vytvořen další turistický od-
díl mládeže zaměřený na vodáckou turistiku.V roce 1979 jsem byla uskutečněna dobrodružná 
čtrnáctidenní výprava do Rumunských hor a při příležitosti 60. výročí založení odboru členové 
odboru zpracovali a vydali brožuru Milevsko dnešních dnů s podrobným popisem Milevského 
vyhlídkového okruhu.

V té době měl odbor turistiky TJ ZVVZ Milevsko 276 členů a v celostátní soutěži získal titul „Vzor-
ný odbor 1. stupně“, následně pak bronzovou, stříbrnou a v roce 1986 zlatou plaketu za aktivní 
činnost odboru ve všech oblastech i veřejně prospěšných akcích.

V osmdesátých letech bylo pořádáno každoročně 60 - 75 akcí, včetně 6 až 13 závodů pro mládež 
v orientačním běhu a cca 6 - 8 besed. Obnova turistických značek byla prováděna v rozsahu 65 
až 130 km a revize značení od 40 km do 120 km. Od roku 1985 byla rozšířena činnost o cyklotu-
ristiku.V roce 1988 měl odbor 351 členů, z toho bylo 238 dospělých, 62 dorost a 51 žáků.

Na jaře v roce 1990 byla obnovena činnost Klubu českých turistů a návazně byl v tomto roce 
zaregistrován i odbor Klubu českých turistů TJ ZVVZ Milevsko pod číslem 18003. 

V roce 1992 se stal předsedou odboru Karel Kůrka, v roce 1994 vznikl i samostatný odbor Klubu 
českých turistů. Ten pokračoval v dosavadním rozsahu činností v pěší turistice a pořádání dálko-
vých pochodů. Přibyl pochod Na Onen svět a cyklistické akce (Milevský čtyřlístek), pokračovaly 
turistické besedy se zajímavými tématy o návštěvách cizích zemí a rovněž značkaři každoročně 
udržovali značené turistické cesty.

Stoletá historie milevské turistiky od roku 1919 se dá rozdělit na dvě velké, stejně dlouhé, pade-
sátileté kapitoly – do roku 1969 a druhá do roku 2019. V každém období měl odbor menší krize 
– v roce1948 mnoho členů nesouhlasilo se začleněním turistů do Sokola, další úbytek členů 
nastal kolem roku 1970 a také když došlo po roce 1989 ke zrušení železné opony. Se vším se 
ale funkcionáři výboru vyrovnali a udrželi nepřetržitou turistickou činnost v Milevsku po celé 
stoleté období. 

Z prvního padesátiletého období je málo dokumentů, ve dvacátých a třicátých letech se kromě 
funkcionářů výboru na činnosti nejvíce podílel Antonín Ryšavý, který připravoval a vedl hodně 
akcí, ve druhém období se při organizaci vystřídalo celkem 81 cvičitelů. Jako poděkování za 
jejich činnost byla v roce 2019 při příležitosti 100 let turistiky v Milevsku uspořádána výstava  
v muzeu a vydána kniha s množstvím fotografií. 

V roce 2020 byl KČT Milevsko uveden do síně slávy KČT.
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100 let turistiky v Českém Krumlově  
V Českém Krumlově byl dne 12. května 1920 založen Klub českých turistů ve středisku českého 
života , kterým byl hotel RŮŽE. Přihlásilo se 33 členů 10 členný výbor zvolil předsedu JUDr. Vla-
dimíra Šmirouse a pokladníka MUDr. Josefa Kulicha.
V roce 1921 bylo odborem vyznačeno 188 km turistických cest a 7 výletů.
V roce 1925 odbor vykazuje 90 členů.Členové klubu se zapojili do vlastních akcí ale i  akcí pořá-
daných ústředím. Zapojili se i do značení turistických cest.
V roce 1927 odbor uspořádal 9 výletů. Odbor měl dobré postavení mezi českými spolky, velmi 
oceňována byla pomoc ostatním turistům i spolkům. 
V roce 1932 měl odbor 88 členů a označil dalších 75,5 km turistických cest
V roce 1937 se odbor staral už o 407 km značených tras.
Po záboru pohraničí musela většina Čechů z města Krumlova uprchnout v té době měl odbor 
110 členů. Za okupace byla činnost odboru velmi omezená.
V roce 1946 nový výbor odboru Klubu Československých turistův Českém Krumlově byl zvolen 
27. března 1946. V roce 1947 udělal odbor velký kus propagační práce a označil hlavní turistické 
cesty,organizoval výlety a menší zájezdy. Odbor se velmi rozrostl na 230 členů a 95 členů do-
rostu. Po roce 1948 byl klub turistiky v Českém Krumlově různě začleňován nejprve do Sokola, 
pak pod ROH a nakonec včleněn do nově vytvořené jednotné tělovýchovné organizace jako 
oddíl turistiky - ČSTV V letech 1948 až 1965 klub pořádal výletu různé kulturní akce, značení 
turistických tras.
Protože turistické odbory v krumlovských TJ skomíraly, rozhodlo se několik jejich členů a býva-
lých členů poválečného KČT založit specializovanou tělovýchovnou jednotu. Dne 14. prosince 
1966 se konala ustavující schůze nové tělovýchovné jednoty nazvané START. Tato zkratka vy-
jadřovala plánovanou náplň činnosti nově vzniklé TJ. Sportovní Turistika a Rekreační Turistika.
K 1. 1. 1967 bylo 17 dospělých a 8 žáků ale 7. prosince 1967 bylo už 157 osob a z toho 68 žáků.
Účastníci výletů nachodili 10 223 km.
Od roku 1969 byl pořádán jednodenní dálkový pochod (DP) pod názvem Pochod vítězství ko-
lem Kleti. Významným okamžikem v činnosti odboru bylo pověřit  TJ uspořádáním 2. srazu Čes-
kého svazu turistiky v roce 1973. V rámci srazu probíhal DEP Za pětilistou růži, rozšířený o cyklo 
a moto trasy. Byla to největší akce jakou kdy krumlovská turistika zažila. Od roku 1985 se začaly 
pořádat tzv. Čtvrtky pro zdraví. Díky této akci se zvýšil počet členů STARTU na 255 členů.
V roce 1990 byla obnovena existence KČT, byla provedena registrace odboru na ministerstvu 
vnitra a odbor byl zaregistrován na Ústředí KČT. Odbor měl 273 členů.
Devadesátá léta proběhla ve znamení růstu členské základy. Odbor měl v těchto letech 435 
členů z toho 56 v oddíle mládeže.
Zvláštní pozornost si zaslouží Třídenní pochod. Vznikl dne 3.–6. září 1968. V průběhu let nesl 
různé názvy jako - 1. ročník třídenního putování - r. 1968.    
- Tři dny za pětilistou růží - r.  1970
- Mezinárodní pochod přátelství
- Krajem pětilisté růže
Počty účastníků byly různé, v r. 1973 byl počet účastníků rekordní a to 1512 osob.
Třídenní pochod Krajem pětilisté růže byl po 50 letech trvání definitivně ukončen v roce 2018  
symbolicky v Českém Krumlově, kde v podstatě vznikl.
Pozornost si zaslouží značkaři KČT START, kteří pracují obětavě v terénu.
V působnosti naší značkářské skupiny byly vždy dobře obnovovány nové trasy zakresleny. Klub 
START neopomíjí vodní sporty, lyžařskou turistiku, cykloturistiku.

V roce 1989 navázal KČT START významnou spolupráci s příhraniční sekcí a představiteli z Alpen-
verinu obce Zwettlu an der Rodl. Spolupráce v r. 2019 dosáhla 30. výročí trvání. Společné výlety 
jsou uskutečňovány čtyřikrát ročně, dvakrát v Rakousku a dvakrát v oblasti Českého Krumlova. 
Jde o zajímavou spolupráci při i poznávání přírody na obou stranách hranice. V rámci spoluprá-
ce byla otevřena tzv. Dunajsko – vltavská cesta. Celá trasa je dlouhá 81 km.
Klub věnuje zvláštní pozornost TOM, vznikl v r. 1968 a měl 12 členů. Oddíl pod vedením zkuše-
ných vedoucích vyvíjí zajimavé aktivity které baví mladé členy.
V současné době tj. v roce 2019 má klub 365 členů a 29 TOM. Klub pro svoji činnost Zpracovává 
Roční plán výletů zvláštním autobusem a měsíční plány pěších výletů. V roce 2019 bylo uskuteč-
něno 22 výletů zvláštním autobusem, 201 pěších výletů, cyklo 19 výletů, na běžkách 10 výletů.
Zúčastnilo se 4 296 osob.  
Významní představitelé českokrumlovské turistiky
Za 100 let činnosti KČT se na práci v klubu podílelo mnoho dobrovolných turistů Počty osob 
zapojených do práce ve prospěch klubu nelze všechny spolehlivě spočítat. 
Níže jmenovaní se zapsali nesmazatelně do historie KČT START Č. K.: MUDr. Josef Kulich, JUDr.
Vladimír Šmirous, Alois Slepánek,  Felix Šimek, Jan Carda,  Bohuslav Coufal, František Navrá-
til, Ing. Vladimír Vítek, Jan Karták, Ludvík Borský, Jan Švehla, Vladimír Rakouš, Libuše Kuchtová, 
Vlasta Wimmerová, Bohuslav Wimmer, Věra Pazderková, JUDr. Ing. Milan Marko, Jaroslav Hora. 

SÍŇ SLÁVY KČT
Bohuslav Tůma (* 22. 8. 1925 – † 19. 6. 2013), České Budějovice
Do TJ Turista České Budějovice vstoupil v roce 1981, kdy si 
vybral turistiku pro další působení po lyžování a tenisu, kte-
ré prováděl ve Startu České Budějovice. Aktivně se zapojil 
do činnosti tělovýchovné jednoty a již v roce 1985 se stal 
cvičitelem cykloturistiky. Pomáhal s rozvojem cykloturisti-
ky v naší jednotě spolu se cvičitelem Jirkou Sušickým mezi 
členskou základnou. V roce 1989 se zapojil do práce výboru 
jako člen pro organizaci a propagaci akcí a současně vedl 
i statistiku akcí včetně kilometrické dokumentace. V této 
funkci uplatnil především svůj smysl pro povinnost, přís-
nost a snad až puntíčkářskou pečlivost, kterou si nepochyb-
ně přinesl ze své dlouholeté služby ozbrojených silách. Po 
osamostatnění od ČSTV a obnovení činnosti Klubu českých 
turistů stál u založení stanov naší TJ KČT Turista České Bu-
dějovice. Založil a vedl oddíl cykloturistiky a jeho zapojení 
do celostátní soutěže cykloturistiky KČT, v níž se náš oddíl 
vždy držel na předních místech. Připravoval cyklistické trasy při našich jedno i dvoudenních ak-
cích  „Pochodu Osvobození“, „Podzimní krajinou“ a „Pochodu ke dni železničářů“. Zároveň dokázal  
být dobrým a oblíbeným kamarádem a společníkem při vyjížďkách do blízkého i dalekého  
okolí. Na kole jezdil každý den , pokud to počasí dovolovalo a tak ročně najezdil 8–10000 km. Byl 
nositelem diamantového výkonnostního odznaku KČT za ujetí 36 000 km při akcích Klubu.

V roce 2004 předal práci vedoucího cykloturistiky mladším, ale akcí klubu se účastnil aktivně 
i nadále. Až teprve po roce 2011 s aktivní činností pomalu končil pro zdravotní důvody, ale  
o činnost klubu se i nadále zajímal.

Čest jeho památce.
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LEGENDA/LEGENDE/LEGEND PŘEHLED AKCÍ 2021

LEDEN 2021
 

1. 1. 2021
21. Výstup na Stráž B
Lhenice pod vrcholem Stráž • okr. Prachatice • km: PT do 10 km b Lhenice náves – dle propozic c Lhenice, 15:00 e 1. 1. 2021 s 
mapa č.70. Pořadatel: KČT Lhenice, Mgr. Karel MAJER, Na Pánské mezi 243, 384 02 Lhenice, majer54@seznam.cz d 720 121 690
 

17. Novoroční čtyřlístek Biu
Bechyně • okr. Tábor • km: PT 5–15 km b Bechyně, Libušina ul., před hotelem U draka, 13:00 c Bechyně, 16:00 s mapa 
č.71, 76, https://www.kct.bechynsko.cz. Pořadatel: KČT Bechyně, 5. května 779, 391 65 Bechyně, bechyne.kct@seznam.cz 
d 737 529 220, Petr CHALOUPEK, 5.května 779, 391 65 Bechyně, bechyne.kct@seznam.cz d 737 529 220
 

9. 1. 2021
37. Hrejkovická 20 B
Hrejkovice • okr. Písek • km: PT max 20 km b Hrejkovice – hospoda, dle propozic c 18:00 s mapa č.39
Pořadatel: Kamarádi cest Hrejkovice, Milan ČERNÝ, milan.cerny@centrum.cz , https://www.hrejkovice.cz
 
 

ÚNOR 2021
 

27. 2. 2021
17. Pochod za úplňku 
Hluboká – Č. Budějovice • okr. Č.Budějovice b Hluboká nad Vltavou – dle propozic s mapa č.72
Pořadatel: Jižní Čechy pohádkové o.s., Marcel GOETZ,  České Budějovice, mapcentrum@seznam.cz d 602 443 189,  
https://www.pohadkovekralovství.cz
 
 

BŘEZEN 2021
 

6. 3. 2021
Krajská konference KČT oblast Jihočeský kraj z. s. 
Č.Budějovice • okr. České Budějovice b České Budějovice – dle pozvánky e 6. 3. 2021
Pořadatel: VV KČT oblast Jihočeský kraj, Jana ŠAFÁRIKOVÁ, Lipová alej 1806, 397 01 Písek, jana.uh@seznam.cz  
d 602 761 968, 736 754 586
 

20. 3. 2021
65. Zahájení jarních kilometrů s turistickou sazkou BCJtEG
Volary • okr. Prachatice b Volary, žst., Tolarova ul., dle propozic c Volary, Náměstí 25, společenský sál radnice, 14:00 s mapa č.66
Pořadatel: VV KČT Jihočeská oblast z.s., KČT České Budějovice,z.s., KČT TJ Tatran Volary z.s., kct-cb@volny.cz 
Ing. Jiří PELTAN, Staré Hodějovice 242, 370 01 České Budějovice, peltan@seznam.cz d 608 853 511
 

21. 3. 2021
31. Vítání jara na Soukeníku na pravém břehu Lužnice Bt
Soukeník • okr. Tábor • km: PT 18, 10 km b 18km: Chýnov žst., 10 km Tábor žst., 18km: 9:21/odjezd z Tábora vlakem v 9:05/ 
10km: Tábor žst:10:00 c Sezimovo Ústí, Soukeník 101/53, restaurace Chatová osada/ na pravém břehu/, 12:30–14:00  
s mapa č.76, 41, https://www.kct-tabor.cz/cesky/hlav2021.htm
Pořadatel: KČT Tábor, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, pochody@kct-tabor.cz d 730 574 526, https://www.kct-tabor.cz
Richard ČERNÝ, Třebízského 1503/29, 390 02 Tábor, richard.cerny@kct.cz d 730 574 526
 

datum
Datum
date 

název akce 
Veranstaltung
name of the event 

ročník
Jahr
year 

místo pořádání
Ort
place 

kilometráž 
Kilometer
Distance (km) 

okres 
Bezirk
district 

místo a čas cíle
Veranstaltung

místo a čas startu 
Ort und Zeit des Startes
place and time of start 

přihlášky do
Anmeldungen bis 
applications till 

ubytování do
Unterkunft bis 
accommodation till 

číslo mapy KČT, web, facebook
KČT Kartennummer, Web, Facebook 

KČT map number, web, facebook 

adresa, web, facebook, e-mail
Adresse, Web, Facebook, E-mail
address, web, facebook, e-mail 

pořadatel
Veranstalter
organiser 

telefon
Telefon
phone 

B  pěší turistika / Wandern / hiking (PT) 

ë  běžecká turistika / Laufwandern / jogging (BT) 

Q  cykloturistika / Radwandern / cycling (CT) 

R  lyžařská turistika / Langlaufskiwandern / cross-country skiing (LT) 

N  vysokohorská turistika / Bergsteigern / alpine hiking (VHT) 

P  vodní turistika / Kanufahrt / canoeing (VT) 

L  mototuristika / Mototuristik / tourism by car (MT) 

p  turistika na koni / Reitwandern / horse riding (HT) 

H  kočárková trasa / Kinderwagentrasse / trail for prams (KT) 

C  rodinná turistika / Familienwandern / family hiking 

K  turistika zdravotně postižených / Wandern für Behinderte / hiking of disabled (ZP) 

E  akce TOM / TOM Veranstaltungen / events of TOM 

i  akce Novoroční čtyřlístek / Neujahrskleeblatt-Veranstaltungen/ New Year‘s hiking (NČ) 

q  akce Turistické známky / Wanderplaketten-Veranstaltungen /„Hiking badge“ event 

J  akce IVV / IVV-Veranstaltungen / IVV event 

t  akce DVOUSTOVKA / ZWEIHUNDERT Veranstaltungen/ TWOHUNDRED event (200) 

D  etapový pochod / Etappenwanderung / stages hiking (EP) 

F  turistický zájezd / Gruppenreise / hiking tour (TZ) 

V  elektronická turistika / E- turistik/ e - tourism

W  turistika na boso / Das Barfuß-Wandern / bare foot tourism

u  sleva KČT / KČT-Ermäßigung / KČT discount
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Jindrova naučná stezka - Biologická ochrana lesa

Výlet Velešínsko - KČT České Budějovice

27. 3. 2021
41. Odemykání Lužnice BP
Suchdol n.Lužnicí – Majdaléna • okr. J.Hradec • km: PT 15 km, VT 10–19 km b Vodácká základna (Klikovský most) Suchdol 
n.Luž., dle propozic c Majdaléna kemp s mapa č.75, https://www.krajinou.net
Pořadatel: VK Suchdol n.Luž. d 605 472 246
 d 605 472 246, https://www.krajinou.net
 
 

DUBEN 2021
 

3. 4. 2021
47. Bechyňské schody – kondiční běh ë
Bechyně • okr. Tábor b Bechyně, Klášterní ulice, sraz u „Bechyňských schodů“ vedoucích do Zářečí, 8:30 zápis 9:00 start 
c Bechyně, 11:00 vyhodnocení s mapa č.71, https://www.kct.bechynsko.cz
Pořadatel: KČT – odbor Bechyně, 5.května 779, 361 65 Bechyně, bechyne.kct@seznam.cz d 737 529 220
Petr CHALOUPEK, 5.května 779, 391 65 Bechyně, bechyne.kct@seznam.cz d 737 529 220
 

3. 4. 2021
24. Otevírání skal na Choustníku N
cvičné skály na vrchu Choustník • okr. Tábor • km: VHT 2 km b cvičné skály na vrchu Choustník, 10:00 c 16:00 a 31. 3. 2021 s 
mapa č.76, https://www.kct-tabor.cz
Pořadatel: oddíl VHT Trek KČT Tábor, Blatské sídliště, 391 81 Veselí nad Lužnicí, pruchavaclav@gmail.com d 724 164 074
Mgr. Václav PRŮCHA, Blatské sídliště 562, 391 81 Veselí n.Luž., pruchavaclav@gmail.com d 724 164 074
 

9. 4. 2021 – 11. 4. 2021
20. Víkend IVV v Husitském kraji BJtu
Tábor • okr. Tábor • km: PT 10, 15, 23, 38, 50 km, 10, 20, 30 km b dle propozic, dle propozic pochodů c Tábor, základní škola na 
náměstí Mikuláše z Husi, dle propozic pochodů e 4. 4. 2021 s mapa č.41, 76, https://www.kct-tabor.cz/cesky/hlav2021.htm
Pořadatel: KČT Tábor, Fügnerova822, 390 02 Tábor, pochody@kct-tabor.cz d 730 574 526, https://www.kct-tabor.cz
Richard ČERNÝ, Třebízského 1503/29, 390 02 Tábor, richard.cerny@kct.cz d 730 574 526
 

10. 4. 2021
46. Husitským krajem BJu
Tábor • okr. Tábor • km: PT 10, 15, 23, 38, 50 km b Tábor, zadní strana autobusového nádraží, 6:15–10:00 c Tábor, základní škola 
na náměstí Mikuláše z Husi, 11:00–18:15 e 4. 4. 2021 s mapa č.76, https://www.kct-tabor.cz/cesky/hlav2021.htm
Pořadatel: KČT Tábor, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, pochody@kct-tabor.cz d 730 574 526, https://www.kct-tabor.cz
Richard ČERNÝ, Třebízského 1503/29, 390 02 Tábor, richard.cerny@kct.cz d 730 574 526
 

40. Cykloputování husitským krajem QJu
Tábor • okr. Tábor • km: CT 70, 50, 30 km b Tábor, zadní strana autobusového nádraží, 7:00–10:00 c Tábor, základní škola na 
náměstí Mikuláše z Husi, 11:00–18:00 e 4. 4. 2021 s mapa č.76, 41, https://www.kct-tabor.cz/cesky/hlav2021.htm
Pořadatel: KČT Tábor, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, pochody@kct-tabor.cz d 730 574 526, https://www.kct-tabor.cz
Ing. Richard ČERNÝ, Třebízského 1503/29, 390 02 Tábor, richard.cerny@kct.cz d 730 574 526

11. 4. 2021
23. Běží liška k Táboru BCHKu
Tábor • okr. Tábor • km: PT 10, 20, 30 km, ZP 3–5 km, RT 4–5 km, KT 4–5 km b Planá nad Lužnicí, před žst., pro kočár. trasu  
a trasu zdr. post. Tábor, ZŠ na nám. Mikuláše z Husi, 7:00–10:00, koč. a zdr.post. trasa 11:00–16:00 c Tábor, základní škola na 
náměstí Mikuláše z Husi, dle propozic pochodů e 4. 4. 2021 s mapa č.76, 41, https://www.kct-tabor.cz/cesky/hlav2021.htm
Pořadatel: KČT Tábor, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, pochody@kct-tabor.cz d 730 574 526, https://www.kct-tabor.cz
Richard ČERNÝ, Třebízského 1503/29, 390 02 Tábor, richard.cerny@kct.cz d 730 574 526
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Výlet na rozhlednu Rýdův Kopec - KČT Jindřichův HradecVyjížďka z farmy Hoslovice - KČT Hipoturistika Jihozápad

Výlet - KČT Jindřichův HradecPutování za letních úplňků - KČT České Budějovice
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Letní tábor - TOM RapšachLetní tábor - TOM Rapšach

Letní tábor - TOM RapšachVodácký půlmaraton
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100 let od otevření staré Hýlačky, 5 let od otevření nové

Výlet na Praděd - KČT Otavan Písek

Krajská konference KČT

Ústřední výbor KČT
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17. 4. 2021 – 18. 4. 2021
49. Turistický pochod IVV okolo města Freistadt BJ
Freistadt – Horní Rakousko • okr. Freistadt • km: PT 6, 10, 20 km b Freistadt – Messehalle / 100 m od sportovní haly u AN, 
7:00–12:00 c Freistadt, 16:00
Pořadatel: WV Freistadt, Leopold HABLESREITER, Edlau 1, 429 1 Lasberg, la.hablesreiter@gmail.com d +43 650 3143190
 

18. 4. 2021
5. Probouzející se přírodou Milevska a Kovářovska BQtu
Milevsko, Kovářov • okr. Písek • km: PT 6, 10, 16, 26 km, CT 28, 40 km b Milevsko Dům kultury, Kovářov restaurace Na křižovatce, 
7:30–10:00 c Kovářov restaurace Na křižovatce, do 16:00 s mapa č.39, 41
Pořadatel: KČT Milevsko, Č.Holase1232, 399 01 Milevsko, macha.jar@seznam.cz d 737 233 123, https://www.kctmilevsko.cz
Jindřich JANOUCH, jindra.janouch@email.cz d 734 735 946
Ing. Jaroslav MÁCHA, Čeňka Halase 1232, 399 01 Milevsko, macha.jar@seznam.cz d 737 233 123
 

24. 4. 2021
45. Krajem rybníků BQ
Veselí n. Luž. – Třeboňská pánev • okr. Tábor • km: PT 11, 16, 25, 35, 50 km, CT 30, 60, 100, 130 km b sportovní areál Hokejka 
Veselí n. Luž., 6:00–10:00 c 18:00 s mapa č.75, 76
Pořadatel: oddíl turistiky TJ Lokomotiva Veselí n.luž., Podhájek 619, 391 81 Veselí nad Lužnicí, hakmira@seznam.cz d 724 172 827
Miroslav HÁK, Podhájek 619, 391 81 Veselí n.Luž., hakmira@seznam.cz d 724 172 827, https://www.krajemrybniku.cz
Václav VOSIKA, Nová 513, 391 81 Veselí nad Lužnicí, vosika@szdc.cz d 602 644 401
 

24. 4. 2021
30. Pochod Blanským lesem B
Českokrumlovsko • okr. Č.Krumlov • km: PT 19 km b žst Český Krumlov – převoz busem na Rohy, 9:00 c žst Český Krumlov, 
15:00, https://blanskyles.ochranaprirody.cz
Pořadatel: Správa CHKO Blanský les, AOPK ČR, RP Jižní Čechy, Vyšný 59, 381 01 Č.Krumlov, kamila.zifcakova@nature.cz 
d 731 128 613, Kamila ZIFČÁKOVÁ, Vyšný 59,  Český Krumlov, kamila.zifcakova@nature.cz d 731 128 613
 

27. 4. 2021
8. Přes Bobík do Bobíku B
Volary • okr. Prachatice • km: PT růžicový pochod 10 km b Odkudkoliv, jedná se o tzv. růžicový pochod přes horu Bobík např. ze 
Zátoně, na vrcholu hory Bobík možno dostat razítko, 8:00 c Recepce hotelu Bobík, Volary – náměstí, zde získáte účastnický list, 
do 16:00 s mapa č.66. Pořadatel: Klub českých turistů Volary , https://kctvolary.webnode.cz
Jan ŠŤASTNÝ, Libínské Sedlo 34, 34stastny.jan@seznam.cz d 725 524 311
 
 

KVĚTEN 2021
 

1. 5. 2021
2. Májový výstup na Kleť BJt
Český Krumlov – Kleť • okr. Český Krumlov • km: PT 6, 10, 20 km b libovolné trasy – dostředný pochod, Č. Krumlov, Z. Koruna, 
Plešovice, Vrábe c Vrchol Kletě, do 15:00 s mapa č.73,72
Pořadatel: KČT Start Český Krumlov , https://http./krumlov-net.cz/kct
Vladimír PRAŽÁK, Holubov 192, 382 03 Křemže, cernal@seznam.cz d 728 182 153
 

7. 5. 2021
7. Noc věží a rozhleden 
b dle propozic
Pořadatel: Jižní Čechy pohádkové o.s. 
Mgr Marcel GOETZ, Rudolfovská 13, 370 01 Č.Budějovice, mapcentrum@seznam.cz d 602 443 189, https://www.pohadkovekralovstvi.cz
 

Silvestrovský výstup na Mehelník – KČT Otavan Písek

Akce KČT Český Krumlov s turisty z rakouského Zwettlu an der Rodl
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8. 5. 2021
46. Údolím Lužnice BQtu
Bechyně • okr. Tábor • km: PT 5–35 km, CT 10–70 km b Bechyně, Široká ul., budova Muzea turistiky čp.47 a 48, 8:00–10:15 
c Bechyně Široká ul., Muzeum turistiky čp.47 a 48, 17:00 s mapa č.71,76
Pořadatel: KČT – odbor Bechyně, 5.května 779, 391 65 Bechyně, bechyne.kct@seznam.cz d 737 529 220,  
https://www.kct.bechynsko.cz. Petr CHALOUPEK, 5.května 779, 391 65 Bechyně, bechyne.kct@seznam.cz d 737 529 220
 

15. 5. 2021
55. Mladovožická trasa pochodu Praha – Prčice B
Mladá Vožice • okr. Tábor, Benešov • km: PT 36 km b Mladá Vožice, autobusové nádraží, 7:15–9:15 c Prčice, náměstí, 
11:00–20:00 s mapa č.41. Pořadatel: KČT Tábor a KČT Praha – Prčice, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, pochody@kct-tabor.cz 
d 730 574 526, https://www.kct-tabor.cz. Ludmila DVOŘÁKOVÁ, lida@dvorak-mv.cz d 777 683 815
 

55. Táborské trasy pochodu Praha – Prčice B
Tábor • okr. Tábor, Benešov • km: PT 43, 30 km b Tábor, zadní strana autobusového nádraží, 7:30–10:15 c Prčice, náměstí, 
11:00–20:00 s mapa č.41, https://www.kct-tabor.cz/cesky/hlav2021.htm
Pořadatel: KČT Tábor a KČT Praha – Prčice, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, pochody@kct.cz d 730 574 526, https://www.kct-tabor.cz
Ing. Richard ČERNÝ, Třebízského 1503/29, 390 02 Tábor, richard.cerny@kct.cz d 730 574 526
 

46. Pochod Praha – Prčice, trasa Milevsko – Prčice BQ
Milevsko • okr. Písek • km: PT 31 a 40 km, CT 66 km b Milevsko – Dům kultury, 7:00–10:00 c Pochodové trasy v Prčici, 
cyklotrasa v Milevsku, do 17:00 cyklo v Milevsku s mapa č.39, 41
Pořadatel: KČT Milevsko + KČT Praha – Prčice, Č.Holase1232, 399 01 Milevsko, macha.jar@seznam.cz d 737 233 123,  
https://www.kctmilevsko.cz. Ing. Jaroslav MÁCHA, macha.jar.@seznam.cz d 737 233 123
 

15. 5. 2021
21. Jaro na Blatech BQ
Veselí nad Lužnicí – Veselská Blata • okr. Tábor • km: PT 11 km, CT 35 a 62 km b Veselí nad Lužnicí – sportovní areál Hokejka, 
8:00–10:00 c 13:00–15:00 s mapa č.76, https://www.veseli.cz.  
Pořadatel: infocentrum Veselí nad Lužnicí, nám.T.G.Masaryka 25, 391 81 Veselí nad Lužnicí, info@veseli.cz d 381 548 180, 
https://www.veseli.cz. Ing. Lenka HOREJSKOVÁ, info@veseli.cz d 381 548 180
 

15. 5. 2021
55. Táborské cyklotrasy pochodu Praha – Prčice Q
Tábor • okr. Tábor, Benešov • km: CT 59, 73 km b Tábor, zadní strana autobusového nádraží, 9:00–10:30 c Tábor, Fügnerova ulice 
822, před sokolovnou, 13:00–18:00 s mapa č.41, https://www.kct-tabor.cz/cesky/hlav2021.htm
Pořadatel: KČT Tábor a KČT Praha – Prčice, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, pochody@kct-tabor.cz d 730 574 526,  
https://www.kct-tabor.cz. Richard ČERNÝ, Třebízského 1503/29, 390 02 Tábor, richard.cerny@kct.cz d 730 574 526
 

16. 5. 2021
12. Turistický pochod na Trojmezí B
Slavonice • okr. Jindř.Hradec • km: PT 15 km b Slavonice – nádraží ČD, 10:00 c Slavonice, 16:00 s mapa č.75
Pořadatel: MO KSČM Slavonice, Miloš FIALA, Mánesova 340, 378 81 Slavonice, milos@slavonice-ubytovani.cz d 721 459 942
22. 5. 2021
1. POCHOD VEJROVSKÝM ZEMANSTVÍM BC
Branice • okr. Písek • km: PT 14 km, b Fotbalové hřiště Branice, 9:00–10:00 c Fotbalové hřiště Branice, 16:00–17:00
Pořadatel: Pavel Zeman, Branice 20, vejrov@senam.cz d 732 478 110

29. 5. 2021
2. Po cyklistické cestě Lužnice do Veselí nad Lužnicí Q
cyklistická cesta Lužnice mezi městy České Velenice a Bechyně • okr. Jindřichův Hradec, Tábor • km: CT 36, 49, 65, 70 km b České 
Velenice, Suchdol nad Lužnicí, Bechyně, Tábor, 8:00–12:00 c Veselí nad Lužnicí – sportovní areál Hokejka, 15:00–18:00 s mapa 
č.75, 76, https://www.bechynsko.cz/cyklostezka-luznice-zapsany-spolek
Pořadatel: Cyklostezka Lužnice, z.s., Blatské sídliště 562, 391 81 Veselí nad Lužnicí, pruchavaclav@gmail.com d 724 164 074
Mgr. Václav PRŮCHA, Blatské sídliště 562, 391 81 Veselí nad Luž., , pruchavaclav@gmail.com d 724 164 074
 
 

ČERVEN 2021
 

12. 6. 2021
11. Údolím Židovy strouhy Bu
Bechyně • okr. Tábor • km: PT 10 a 15 km b Bechyně, Široká ul., budova Muzea turistiky čp.47 a 48, 8:00–10:15 c Bechyně, 
soutok řeky Lužnice a Židovy strouhy, 13:00 s mapa č.71, 76
Pořadatel: KČT – odbor Bechyně, 5.května 779, 391 65 bechyně, bechyne.kct@seznam.cz d 737 529 220,  
https://www.kct.bechynsko.cz, Petr CHALOUPEK, 5.května 779, 391 65 Bechyně, bechyne.kct@seznam.cz d 737 529 220
 

12. 6. 2021
2. Volarský pěšour Zlatou stezkou Bu
Volary • okr. Prachatice • km: PT 10 km b Volary, vlakové nádraží,společný start, po cestě se řeší kvízové otázky, 9:30 c cíl dle 
propozic, do 14:00 s mapa č.66
Pořadatel: Klub českých turistů Volary, volary.sumava@seznam.cz , https://kctvolary.webnode.cz
Dana NASKOVÁ, Dana.Naskova@seznam.cz d 607 107 401
Jan ŠŤASTNÝ, Libínské Sedlo 34, 34stastny.jan@seznam.cz d 725 524 311
 

12. 6. 2021 – 13. 6. 2021
26. Po stopách Švandy dudáka BHJtDu
Strakonice • km: PT SO 5–50 km NE 5–10 km, KT 5 km b Informační centrum – Strakonice, Zámek 1, sobota 6:30, neděle 7:00 
c sobota do 18:00, neděle do 13:00 e 12. 6. 2021 s mapa č.68
Pořadatel: KČT, odbor Rakovník a KČT Strakonice 
Zdeněk NĚMEC, Tržní 1151, 386 01 Strakonice, z.nemec.68@seznam.cz d 723 537 573
 

19. 6. 2021
5. Milevským krajem BQtu
Milevsko • okr. Písek • km: PT 3,5; 8; 10; 19 km, CT 29, 48, 56 km b Milevsko – Dům kultury, 7:00–10:00 c Milevsko – kemp  
U Vášů, do 16:00 s mapa č.39, 41
Pořadatel: KČT – Milevsko, Č.Holase1232, 399 01 Milevsko, macha.jar@seznam.cz d 737 233 123, https://www.kctmilevsko.cz
Jindřich JANOUCH, jindra.janouch@email.cz d 734 735 946
Ing. Ladislav KOS, Č.Holase 1234, 399 01 Milevsko, h-l-kosovi@seznam.cz d 737 232 897
 

24. 6. 2021
11. Putování za letních úplňků B
Č.Budějovice • okr. Č.Budějovice • km: PT 10 km b Č.Budějovice, dle propozic c České Budějovice s mapa č.72
Pořadatel: Jižní Čechy pohádkové, Jihočeské muzeum 
Marcel GOETZ,  České Budějovice, mapcentrum@seznam.cz d 602 443 189, https://www.pohadkovekralovství.cz
 
 

ČERVENEC 2021
3. 7. 2021
12. Zemí zamyšlenou BQC
Blatná • okr. Strakonice • km: PT 15 a 25 km, CT 50 km b ulice Pod sokolovnou, 8:00 c 17:00
Pořadatel: TK Blamiš, Tyršovo nám. 660, 388 01 Milevsko, vladimir.vildt.49@centrum.cz d 773 639 629
Vladimír Vildt, Tyršovo nám.660, 399 01 Milevsko, vladimir.vildt.49@centrum.cz d 773 639 629 
Josef Etlík, Na Bílé husi 820, 388 01 Blatná, etlik@tesla-blatna.cz
 

24. 7. 2021
11. Putování za letních úplňků B
Č.Budějovice • okr. Č.Budějovice • km: PT 10 km b Č.Budějovice, dle propozic c České Budějovice s mapa č.72
Pořadatel: Jižní Čechy pohádkové, Jihočeské muzeum 
Marcel GOETZ,  České Budějovice, mapcentrum@seznam.cz d 602 443 189, https://www.pohadkovekralovství.cz
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SRPEN 2021
 

14. 8. 2021 – 15. 8. 2021
3. Otavský půlmaraton PG
Písek – Strakonice • km: VT max 25 km b Strakonice pod hradem, dle propozic c Písek Na ostrově s mapa č.68, 71
Pořadatel: KČT sekce vodní turistiky PR KČT, Pohádkové království Praha o.s. 
Marcel GOETZ,  České Budějovice, mapcentrum@seznam.cz d 602 443 189
Petr TERINGL, petr.teringl@seznam.cz d 603 916 452
 

22. 8. 2021
11. Putování za letních úplňků B
Č.Budějovice • okr. Č.Budějovice • km: PT 10 km b Č.Budějovice, dle propozic c České Budějovice s mapa č.72
Pořadatel: Jižní Čechy pohádkové, Jihočeské muzeum, Marcel GOETZ,  České Budějovice, mapcentrum@seznam.cz d 602 443 189
 
 

ZÁŘÍ 2021
 

4. 9. 2021
46. Bechyňská osma BQu
Bechyně • okr. Tábor • km: PT 5–35 km, CT 10–70 km b Bechyně Široká ul., Muzeum turistiky čp.47 a 48, 8:00–10:15 c 17:00 s 
mapa č.71, 76, https://www.kct.bechynsko.cz
Pořadatel: KČT Bechyně, 5.května 779, 391 65 Bechyně, bechyne.kct@seznam.cz d 737 529 220
Petr CHALOUPEK, 5.května 779, 391 65 Bechyně, bechyne.kct@seznam.cz d 737 529 220
 

33. Cesta k Protivínu B
Protivín • okr. Písek • km: PT 15 km b Protivín náměstí, 7:30 c 17:00 s mapa č.71
Pořadatel: TJ Slavoj Protivín – turistický oddíl, Svatava NEČASOVÁ, svatavane@centrum.cz d 605 010 145
 

4. 9. 2021 – 5. 9. 2021
45. Turistický pochod IVV BJ
Alt NAGELBERG – Horní Rakousko • okr. Freistadt • km: PT 6, 10, 20 km b Kulturhaus, Sportplatz Alt Nagelberg / za hraničním 
přechodem vlevo cca. 1km, 7:00–12:00 c 16:00 s mapa č.75
Pořadatel: W Alt. Nagelberg
Christian TOLLAR, Schonere Zukunft 15, 394 3 Schrems, christian.tollar@gmx.at d 066 4/1 869916
 

18. 9. 2021
35. Krčínův labyrint BQ
Veselí n.Luž. – Třeboňská pánev • okr. Tábor • km: PT 10–50 km, CT 30–130 km b sportovní areál Hokejka Veselí n.Luž.,  
7:00–10:00 c sportovní areál Hokejka Veselí n. Luž., 18:00 s mapa č.75, 76
Pořadatel: oddíl turistiky TJ Lokomotiva Veselí n.luž., Podhájek 619, 391 81 Veselí nad Lužnicí, hakmira@seznam.cz 
d 724 172 827, https://www.krajemrybniku.cz
Miroslav HÁK, Podhájek 619, 391 81 Veselí n.Luž., hakmira@seznam.cz d 724 172 827
Václav VOSIKA, Nová 513, 391 81 Veselí nad Lužnicí, vosika@szdc.cz d 602 644 401
 

2. Šumavská padesátka pěšky i na kole BQëtu
Volary • okr. Prachatice • km: PT 20, 30 50 km, CT 30 km, BT do 50 km b dle propozic, 9:30 c dle propozic e 10. 9. 2021  
s mapa č.65,66,69. Pořadatel: Klub českých turistů Volary, volary.sumava@seznam.cz , https://kctvolary.webnode.cz
Dana NASKOVÁ, Dana.Naskova@seznam.cz d 607 107 401 
Jan ŠŤASTNÝ, Libínské Sedlo 34, 34stastny.jan@seznam.cz d 725 524 311
 

25. 9. 2021
13. Myštická patnáctka 2021 B
Myštice u Blatné • okr. Strakonice • km: PT okruh cca 15 km b Myštice – hráz rybníka Labuť, 8:00–10:00 c Myštice, cca 14:30
Pořadatel: o.s.Veselé labutě, obec Myštice, Nad Zámečkem 37, 150 00 Praha 5, e.heinzova@volny.cz d 604 239 784
Petr HEINZ, Nad Zámečkem 37, 150 00 Praha 5 – Košíře, e.heinzova@volny.cz d 604 239 784
 

28. 9. 2021
13. Svatováclavský výšlap Bt
Mladá Vožice • okr. Tábor • km: PT 10, 17, 18, 19, 21 km b Mladá Vožice, fara, 8:00–13:00 c do 16:30 s mapa č.41,  
https://www.kct-tabor.cz/cesky/hlav2021.htm
Pořadatel: KČT Tábor, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, pochody@kct-tabor.cz d 730 574 526, https://www.kct-tabor.cz
Richard ČERNÝ, Třebízského 1503/29, 390 02 Tábor, richard.cerny@kct.cz d 730 574 526
 

28. 9. 2021
6. Šlápota 2021 BQEG
km: PT 10–35 km, CT 35–65 km b Týn nad Vltavou
Pořadatel: ČTU – T. K. BRONTOVÉ 
Ladislav SOCHOR, Táborská 810, 375 01 Týn nad Vltavou, sochorladislav@mail.com d 724 290 822
 

28. 9. 2021 – 28. 10. 2021
11. Měsíc věží, vyhlídek a rozhleden Bq
dle propozic • okr. Č.Krumlov • km: PT 20 km b dle propozic
Pořadatel: KČT, Pohádkové království, Mapové centrum , https://pohadkovekralovstvi@cz
Marcel GOETZ,  Č.Budějovice, mapcentrum@seznam.cz d 602 443 189
 
 

ŘÍJEN 2021
 

2. 10. 2021
42. Zamykání Lužnice BP
Suchdol n.Lužnicí – Majdaléna • okr. J.Hradec • km: PT max. 15 km, VT 10–19 km b Vodácká základna (Klikovský most) Suchdol 
n.Luž., dle propozic c Majdaléna kemp s mapa č.75, https://www.krajinou.net
Pořadatel: VK Suchdol n.Luž. d 605 472 246
 d 605 472 246, https://www.krajinou.net
 

18. Od Tábora až k nám BJ
Sezimovo Ústí I • okr. Tábor • km: PT 5–35 km b libovolné, hvězdicový pochod, libovolný c Penzion U Růže, Sezimovo Ústí I, 
Prokopa Holého 59, 12:00–16:00 s mapa č.41, 76, https://www.kct-tabor.cz/cesky/hlav2021.htm
Pořadatel: KČT Tábor, Fügnerova, 390 02 Tábor, pochody@kct-tabor.cz d 730 574 526, https://www.kct-tabor.cz
Richard ČERNÝ, Třebízského 1503/29, 390 02 Tábor, richard.cerny@kct.cz d 730 574 526
 

11. Měsíc věží a rozhleden BJq
Libín • okr. Prachatice b dostředný pochod, dle propozic c Libín vrchol, 14:30
Pořadatel: VV KČT oblast Jihočeský kraj
Jiří FRANC, Dr. M. Horákové 6, 370 05 České Budějovice, jiri.franc@kct.cz d 736 754 130
 

9. 10. 2021
2. Z Volar na kole i pěšky, ukončení cykloturistické sezony 2021 BQu
Volary • okr. Prachatice • km: PT 10 km, CT 40 až 50 km b dle propozic, 9:30 e 1. 10. 2021 s mapa č.66,65,69
Pořadatel: Klub českých turistů Volary, volary.sumava@seznam.cz , https://kctvolary.webnode.cz
Dana NASKOVÁ, Dana.Naskova@seznam.cz d 607 107 401
Jan ŠŤASTNÝ, Libínské Sedlo 34, 34stastny.jan@seznam.cz d 725 524 311
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

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

Klub realizuje programy pro mládež, juniory, seniory, rodiny s dětmi i zdravotně postižené 
turisty, programy ochrany přírody a vlastivědné programy. Své členy vede důsledně k poznávání 
přírody formou tzv. šetrné turistiky, k poznávání domácích i zahraničních regionů a oblastí 
včetně jejich historie a obyvatelstva. Členům i dalším zájemcům nabízí bohatý program ve 
všech druzích turistiky. V roce 2021 se bude jednat o 825 akcí po celé ČR. 

• Pěší turistika

• Výkonnostní turistika

• Vysokohorská turistika

• Cykloturistika

• Lyžařská turistika

• Vodní turistika

• E – turistika     

• Běžecká turistika

• Turistické závody

• Hipoturistika

• Rodinná turistika

• Turistika zdravotně postižených

• Turistika dětí a mládeže                             

Nedílnou součástí Klubu je značení turistických tras. KČT již od roku 1889 značí v Česku pěší 
turistické trasy. Od konce druhé světové války pokrývá síť značených tras území celé republiky. 
Více než 1350 dobrovolných značkařů udržuje v současnosti přes 43 500 km pěších turistických 
tras. V 90. letech se KČT stal i gestorem nově vznikající sítě cyklotras, jejíchž zřizovatelé jsou 
kraje, obce či mikroregiony. V současné době je v České republice vyznačeno přes 38 000 km 
cyklotras silničních a dalších 3 800 cyklotras terénních. Dále je vyznačeno přes 500 km tras pro 
lyžařskou turistiku, 140 km vozíčkářských tras a téměř 3 000 km tras pro turistiku na koni. 

Klub českých turistů je také vlastníkem řady horských turistických chat. 

16. 10. 2021
31. Seminář vedoucích a cvičitelů BJu
dle propozic b dle propozic e 15. 9. 2021
Pořadatel: KČT oblast Jihočeský kraj z.s.
Pavel BRTNÍK, Větrná 1480/74, 370 05 Č.Budějovice, kodiak@email.cz d 602 933 600, 606 212 042
Jiří FRANC, Dr. M. Horákové 6, 370 05 České Budějovice, jiri.franc@kct.cz d 736 754 130
 

28. 10. 2021
11. Ukončení měsíce věží a rozhleden v ČR, den s českými vlajkami Bq
dle propozic • okr. Č.Krumlov b dle propozic
Pořadatel: KČT, Pohádkové království , https://pohadkovekralovstvi@cz 
Marcel GOETZ,  Č.Budějovice, mapcentrum@seznam.cz d 602 443 189
 
 

LISTOPAD 2021
 

12. 11. 2021
1. Seminář zástupců pěší turistiky z oblasti a krajů KČT 
b dle propozic pozvánky
Pořadatel: Klub českých turistů sekce pěší turistiky PR KČT 
Jiří FRANC, Dr. M. Horákové 6, 370 05 České Budějovice, jiri.franc@kct.cz d 736 754 130
 
 

PROSINEC 2021
 

30. 12. 2021
9. Krumlovský čtyřlístek Bi
Český Krumlov – Kleť • okr. Český Krumlov • km: PT max. 15 km b Český Krumlov, dle propozic c do 15:00 s mapa č.72,73
Pořadatel: KČT Start Č.Krumlov
Vladimír PRAŽÁK, Holubov 192, 382 03 Křemže, cernal@seznam.cz d 728 182 153
 

31. 12. 2021
30. Silvestrovský výstup na Mehelník BQtG
Písecké hory – Mehelník • okr. Písek • km: PT 15 km, CT 15 km b ZŠ Šobrova Písek, 9:00 c Písek, 13:30 s mapa č.71
Pořadatel: KČT Otava Písek, Na Houpačkách 896/28, 397 01 Písek, nohejls@seznam.cz d 723 885 678
Mgr. Hana TOMANOVÁ, Zborovská 1128, 397 01 Písek, OK1HTP@seznam.cz d 602 873 031
 

31. 12. 2021
6. Silvestr Na Dívčím kameni Bi
Dívčí kámen • okr. Český Krumlov • km: PT max. 10 km b Třísov, žst., 8:40 c dle propozic s mapa č.72, 73
Pořadatel: KČT České Budějovice z.s.
Anna ŠAFÁŘOVÁ, safarova23@seznam.cz d 606 323 966
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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.

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

TERMÍNY A MÍSTA VYZVEDNUTÍ ODZNAKŮ 2021
Výdej odznaků „Dvoustovka“, Výkonnostní odznak a nášivka PT“.

30. 1. 2021 Zmrzlé Hanák (Olomouc)
10. 4. 2021 Víkend v Husitském kraji (Tábor)
20. 6. 2021 Hvězdicový pochod do Troje (Praha)
28. 8. 2021 DP Cestami Jaroslava Haška (Světlá nad Sázavou)
16. 10. 2021 Podzim pod Zelenou horou (Nepomuk)
13. 11. 2021 Za posledním puchýřem (místo bude upřesněno)  
 + odznak „Za posledním puchýřem“
27. 11. 2021  Podzimní setkání turistů Středočeské oblasti KČT
 
Výdej probíhá vždy v sobotu od 13:00 do 17:00 hod. Po předchozí domluvě lze vydat odznaky  
v Praze. Výdej zajišťuje Ing. Klára Zezulová, email: klara.zezulova@post.cz, tel.: 732 384 543.

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

Klub českých turistů vydává kromě zelených map určených primárně pro pěší i specializované 
edice žlutých map pro cyklisty (s profily vybraných cyklotras) a nově i tisk map na laminovaném 
papíře odolném vodě.

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

PODMÍNKY A VÝHODY ČLENSTVÍ V KČT
Členem 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 v systému EUROBEDS. Jedná se především o slevy na 
ubytování, na vstupné a na nákup turistického vybavení.

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, 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). 
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ADRESÁŘ VÝBORU KČT OBLAST JIHOČESKÝ KRAJ Z.S.

SEKRETARIÁT:

KČT oblast Jihočeský kraj z.s. 
Skuherského 14, 370 04 České Budějovice 
úřední den: první pondělí v měsíci nebo po domluvě

Předseda: Jiří Franc, Dr. M. Horákové 6, 370 05 České Budějovice 
 (  736 754 130, francjiri@volny.cz, jiri.franc@kct.cz

Místopředseda:  Ing. Jiří Fink, Prachatická 6, 370 05 České Budějovice 
 ( 724 818 935, jiri.fink@centrum.cz

Jednatel:  Bc. Rostislav Skotnica DiS, Nová 385, 378 62 Kunžak 
 (  606 834 430, rskotnica@hotmail.com

Člen výboru,  
spolupráce s CHKO: Ing. Jiří Peltan, Hodějovická 242, 370 08 Staré Hodějovice 
 (  608 853 511, peltan@seznam.cz

Člen výboru,  
metodik, kvalifikace: Pavel Brtník, Větrná 1480/74, 370 05 České Budějovice 
 (  602 933 600, kodiak@email.cz

Člen výboru, značení  
turistických cest: Mgr. Karel Markvart, Zajíčkov 57, 393 01 Pelhřimov 
 (  736 754 004, markvart@kct.cz

Člen výboru, 
klasifikace: Alois Švarc, Lipová alej 1806, 397 01 Písek 
 (  777 222 428, a.svarc@seznam.cz

Sekretářka:  Jana Šafáriková, Lipová alej 1806, 397 01 Písek 
 ( 736 754 586, 602 761 968, jana.uh@seznam.cz

CYKLOTURISTIKA, LYŽAŘSKÁ TURISTIKA: 
Ing. Karel Festa, V. Volfa 7, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
( 797 997 051, kfes@seznam.cz

PĚŠÍ TURISTIKA, AKCE IVV: 
Jiří Franc, Dr. M. Horákové 6, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
( 736 754 130, 724 270 023, francjiri@volny.cz, jiri.franc@kct.cz

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA: 
Mgr. Václav Průcha, Blatské sídl. 562, 391 81 VESELÍ NAD LUŽNICÍ 
( 724 164 074, pruchavaclav@gmail.com

TURISTIKA NA KONI: 
Ing. Milena Andrlová, Krasetín 73, 382 03 KRASETÍN 
( 724 277 667, milena.andrlova@seznam.cz

RODINNÁ TURISTIKA: 
Ing. Jiří Fink, Prachatická 6, 370 05 ČESKĚ BUDĚJOVICE  
( 724 818 935, jiri.fink@centrum.cz

TURISTIKA MLÁDEŽE (TOM): 
Mgr. Hana Kocourková, Holubov 132, 382 03 KŘEMŽE 
( 602 392 071, hanci52@centrum.cz

BEZPEČNOST NA TURISTICKÝCH ZNAČENÝCH TRASÁCH
Příroda je naším společným bohatstvím. Měla by proto i nadále zůstat volně přístupná a při 
dodržení nutných pravidel pohybu v  ní, i pravidel ochrany přírody, sloužit všem k  rekreaci a 
turistickému i sportovnímu vyžití. Klub českých turistů se zamýšlí nad bezpečností pěších 
turistů, lyžařů a cykloturistů na společných trasách tak, aby se ani jedna skupina turistů necítila 
ohrožena. KČT nepřísluší legislativní řešení, ale přichází s výzvou ke vzájemné ohleduplnosti.

Kodex pro společné užívání turistických tras

SPOLEČNÝ KODEX VŠECH TURISTŮ
1. Základním pravidlem je ohleduplnost k ostatním uživatelům cest i k přírodě. 
2. Mysli na to, že při kolizi jsme všichni zranitelní.
3. Při nasazených sluchátkách hůře vnímáš zvuky z okolí, buď proto ostražitější.
4. Pro zastávky a odpočinek zvol místo mimo cestu.
5. Své odpadky odnes s sebou.
6. Chraň značení tras, upozorni na jejich závady.
7. Do přírody vyrážíme všichni relaxovat a nikoli se hádat a rozčilovat.

KODEX PĚŠÍHO TURISTY
1. Na společných cestách nechej projíždějícím cyklistům volný pruh k projetí. 
2. Při chůzi sleduj provoz před sebou i za sebou a upozorni ostatní ve skupině na 

průjezd cyklistů nebo lyžařů.
3. Dej cyklistovi nebo lyžaři signál, že o něm víš. 
4. Nevstupuj do lyžařské stopy.
5. Hlídej své děti a psy, aby nevběhli náhle cyklistovi pod kolo či do lyžařské stopy. 

KODEX CYKLISTY
1. Nejezdi po cestách, které jsou označeny jako zakázané pro cyklisty.
2. Ovládej své kolo, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj svoji technickou a fyzickou 

zdatnost.
3. Vždy upozorni v dostatečném předstihu ostatní uživatele cesty o svém úmyslu je 

předjet, aby mohli včas zareagovat.
4. Při míjení pěších turistů sniž rychlost.
5. Nevjížděj do lyžařské stopy.

KODEX LYŽAŘE
1. Pokud není na cestu zakázán vstup a vjezd i ostatním turistům, vol pokud možno jiné 

trasy.
2. Ovládej své lyže, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj svoji technickou a fyzickou 

zdatnost.
3. Při jízdě mimo lyžařské stopy upozorni v dostatečném předstihu ostatní uživatele 

cest o svém úmyslu je předjet, aby mohli včas zareagovat.
4. Při míjení pěších turistů sniž rychlost, a to zejména při jízdě z kopce.
5. Ve stopě se vyhýbej vpravo a uvolni stopu lyžaři jedoucímu z kopce.
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Odbor č. 103 404  
KČT Turista Písek, Alois Švarc, Lipová alej 1806, 397 01 Písek
a.svarc@seznam.cz, ( 777 222 428, www.kct-pi.wz.cz
  CT, PT, LT, autobusové zájezdy

Odbor č. 103 405  
KČT Klub vysokohorských sportovců Milevsko, Mgr. Karel Dvořák,  
Komenského 1127, 399 01 Milevsko, kareldvor@volny.cz, ( 608 624 705    VHT

Odbor č. 103 501  
TJ Tatran Volary – z.s. odbor KČT, Jan Štastný, Libínské sedlo 34, 381 03 Prachatice, 
34stastny.jan@seznam.cz, ( 725 524 311, http://kctvolary.netstranky.cz    
 CT, PT, LT, autobusové zájezdy

Odbor č. 103 502  
KČT Lhenice, Karel Majer, Na Pánské mezi 243, 384 02 Lhenice
majer54@seznam.cz, ( 388 321 463, 720 121 690       CT, PT

Odbor č. 103 503 
KČT Prachatice, Velké náměstí 37, 383 01  Prachatice  
rskotnica@hotmail.com, www.kctpt.webgarden.cz  ( 606 834 430   
 PT, CT

Odbor č. 103 601  
KČT Strakonice, Zdeněk Korous, Lidická 1080, 386 01 Strakonice
korous.zdenek@email.cz, ( 731 064 919
 PT , CT, autobusové zájezdy 
Odbor č. 103 604
KČT Kanoistika Vodňany, Mgr. Pavel Škudla, Výstavní 1030/II, 389 01 Vodňany
pavel.skudla@seznam.cz, ( 606 639 987
  TOM, VT, PT, CT 

Odbor č. 103 203
KČT Hipoturistika Jihozápad; RANCH Hoslovice, Tereza Daňková, Hoslovice 53,  
387 19 Čestice, tereza@danek-group.cz, ( 602 383 287, www.danek-group.cz
 HT
Odbor č. 103 701  
KČT Tábor, Ing. Radek Přílepek, Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo Ústí
radek.prilepek@seznam.cz, ( 602 539 541, www.kct-tabor.cz
 PT, CT, LT, VHT, autobusové zájezdy 

Odbor č. 103 702  
KČT odbor Bechyně, o.s., Petr Chaloupek, 5. května 779, 391 65 Bechyně
bechyne.kct@seznam.cz, ( 737 529 220, www.kct.bechynsko.cz
 PT, CT

SÍŇ SLÁVY TURISTIKY:

Ing. Josef Zeman, Harantova 1725, 397 01 PÍSEK  
( 606 935 971, zemanjoz@seznam.cz 

Kontrolní komise: 
Předsedkyně:   Alena Čapková, Lipová alej 1807, 397 01 PÍSEK  
   (  775 264 367

   Marie Krejčová, Dobrovodská 55, 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE

   Marie Wolfová, Erbenova 4, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

WEBOVÉ STRÁNKY: www.kct-ojck.cz 
Ing. Richard Černý, Třebízského 1503/29, 390 02 TÁBOR 
( 730 574 526, richard.cerny@kct.cz

PŘEHLED SDRUŽENÝCH ODBORŮ KČT
Odbor č. 103 101   
KČT  České Budějovice – Pavel Brtník, Větrná 1480/74, 370 05 České Budějovice  
kodiak@email.cz  ( 602 933 600, www.kct-c-budejovice.webnode.cz 
 PT, CT, LT autobusové zájezdy
Odbor č. 103 103  
KČT Atlas Temelín – Ing. Jiří Fink, Prachatická 6, 370 05 České Budějovice
jiri.fink@centrum.cz ( 724 818 935, www.kcttemelin.cz
 PT, CT, LT, VHT, rodinná turistika, autobusové zájezdy

Odbor č. 103 201  
KČT Start Český Krumlov z.s., Ing. Vladimír Pražák, Holubov192, 382 03 Křemže
cernal@seznam.cz,  ( 728 182 689  (foistova@seznam.cz) 
TOM 191 21, Martin Bárta, barta.m0@seznam.cz , ( 606 458 927  
   autobusové zájezdy, PT, LT, VT, TOM
Odbor č. 103 202  
KČT Turistika na koni,  Ing. Milena Andrlová, Kroclov 5, 370 01 České Budějovice
milena.andrlova@seznam.cz, ( 724 277 667, www.turistikanakoni.cz 
 HT, PT, RD, autobusové zájezdy
Odbor č. 103 301  
KČT TOM  Rapšach, Mgr. Karel Snětina, Rapšach 88, 378 07 Rapšach
( 724 993 187, karel.snetina@seznam.cz, www.rapsach.cz/tom  
 CT, PT , TOM
Odbor č. 103 303  
KČT Jindřichův Hradec,  Zdeněk Konopiský, Vajgar 705/III, 377 04 Jindřichův Hradec 
konopisky.z@seznam.cz, ( 776 402 400    
 CT, PT 
Odbor č. 103 401  
KČT Otava Písek, Ing. Stanislav Nohejl, Na Houpačkách 896/28, 397 01 Písek
nohejlS@seznam.cz, ( 723 885 678
  CT, PT , LT
Odbor č. 103 403  
KČT Milevsko, Ing. Jaroslav Mácha, Čeňka Holase 1232, 399 01 Milevsko
macha.jar@seznam.cz, ( 737 233 123, www.kctmilevsko.cz
 PT, CT, LT, autobusové zájezdy
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ČERVENEC

1.7. – 31. 8. hlavní prázdniny

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vse�n, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, 
Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 8. - 14. 3.

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, 
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ús� nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 
Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, 
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

SRPEN ZÁŘÍ

ŘÍJEN

23.12. – 2.1. vánoční prázdn.27. a 29. 10. podzimní prázdn.

LISTOPAD

DUBEN

1. 4. velikonoční prázdniny

KVĚTEN ČERVEN

KALENDÁŘ 2021
LEDEN ÚNOR BŘEZEN

do 3. 1. vánoční prázdniny 29.1. pololetní prázdniny

22. - 28. 2.

1. - 7. 3.

1. - 7. 2.

PROSINEC

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

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Pracha�ce, Strakonice, Ús� nad Labem, Chomutov, 
Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 8. - 14. 2.

15. - 21. 2.

Termíny jarních prázdnin 2021
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 O ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) 

 
1. Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Klubu českých turistů (dále jen KČT) je tento povinen na 

základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje 
a) jméno a příjmení, 
b) datum narození, 
c) adresu místa pobytu, 
d) u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. 

2. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími 
činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 

3. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 
a) až d) po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 

4. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu KČT budou Osobní údaje pro účel vedení evidence 
členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy 
přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem v KČT evidován/a. 

5. Beru na vědomí, že KČT předává Osobní údaje příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem 
žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. 

Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu 
stát členem Klubu českých turistů. 

 
SOUHLAS  SE  ZPRACOVÁNÍM  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ 

1. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval KČT a jeho složky moje fotografie a videa, 
za účelem 

• prezentace na webu, v propagačních materiálech a letácích KČT 
• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), 
• prezentace v kronice, na vývěsce, ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 

2. Dále souhlasím, aby KČT zpracoval i mé 
• telefonní číslo, 
• e-mailovou adresu 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování 
pojištění apod.). 

3. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy 
i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem KČT evidován). 

4. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení), 
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, 
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 
• podat proti KČT stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

 

5. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To 
stvrzuji mým vlastnoručním podpisem. 

 
 

 

V ____________ dne ________   _________________  ________________________ 
          Jméno a Příjmení          PODPIS 
                (u nezletilých podpis zákonného zástupce) 

S R D E Č N Ě  Z V E M E  N A  A K C I

Zahájení jarních kilometrů  
s turistickou sazkou ve Volarech a okolí

20. března 2021
Jarní setkání turistů a příznivců turistiky z Jihočeského kraje ve Volarech a okolí. Pořádá VV KČT 

JčK a KČT Volary, Č. Budějovice. Pro účastníky je připravena nenáročná pěší trasa max. do 15 
km. Na trase bude umístěna turistická soutěž (kviz), vyhodnocení v cíli akce ve Společenském 

domě Volary. Nejlépe vyhodnocení účastníci obdrží ceny. Připomenutí založení turistiky ve 
Volarech na nádraží Volary. Doprava na akci vlak: Č. B. - Volary, Číčenice - Volary. 

Kontakt: Ing. Jiří Peltan, peltan@seznam.cz, tel.: 608 853 511
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