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ÚVOD 

 

Cestovní ruch je důležitou součástí stále rozvíjející se globalizace. Je 

významným sociálně – ekonomickým jevem, který zasahuje do mnoha oblastí 

společnosti. Významným způsobem se podílí na růstu zaměstnanosti, na rozvoji 

dopravní infrastruktury, na zlepšení kvality ubytovacích a stravovacích zařízení, 

na utváření přírody a krajiny. Současně je však cestovní ruch vystaven i tvrdé 

mezinárodní a regionální konkurenci, která klade vysoké nároky na kvalitní, 

komplexní a atraktivní nabídku země. 

 

Cestovní ruch v České republice má dlouhou tradici. Mezi světově známá 

a hojně navštěvovaná místa patřily zejména české lázně. Svůj věhlas mezi 

evropskými metropolemi měla pro své neopakovatelné kouzlo především Praha. 

Tento mezinárodní význam z hlediska cestovního ruchu si toto město udrželo 

dodnes. Česká republika je země, která má vhodné předpoklady pro rozvoj 

cestovního ruchu a turistiky. 

 

Jelikož součástí cestovního ruchu je i turistika, která mě v posledních 

letech zajímá, jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolila Historický vývoj  

a současné aktivity Klubu českých turistů. Klub českých turistů (známý také pod 

zkratkou KČT) je zájmové sdružení turistů vzniklé za Rakouska - Uherska, 

působící dodnes v České republice. V letech 1918 až 1938 byl nahrazen Klubem 

československých turistů, v letech 1948 až 1990 byl zakázán a nahrazen 

sjednocenou tělovýchovou. Od roku 1990 svou činnost obnovil.  

 

Při vypracování této bakalářské práce vycházím z odborné literatury  

o turistice, Sborníku KČT a materiálů poskytnutých Klubem českých turistů 

v Uherském Hradišti. Z části budu využívat internet. Mou motivací pro napsání 

této práce je, že se chci blíže podívat do prostředí Klubu, zjistit, jaké jsou jejich 

činnosti, povinnosti a prohloubit si znalosti z turistiky a jejího značení. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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1 METODIKA A CÍL PRÁCE 

 

Nyní chci přesně definovat, jak budu v bakalářské práci postupovat, čeho se 

chci držet a jaké metody použiji. K vlastnímu tématu se vztahují kapitoly dva  

až pět. 

 

V kapitole nazvané Historický vývoj turistiky v České republice nejprve 

podrobněji popíši historii turistiky a Klubu českých turistů v celé České republice, 

který oslavil v roce 2010 již 120 výročí. Poté se zaměřím na základní pojmy, jako 

je cestovní ruch, turistika, turista, cestovatel a jiné. Uvedu zde  

i složky turistiky, turistické značení, odznaky a taky časopis Turista. Dále se 

zaměřím na různé druhy turistiky, které můžeme v České republice provádět  

a zabrousím i k turistickým chatám, rozhlednám a ubytovnám, které jsou 

nezbytnou součástí turistiky. 

 

Klub českých turistů v Uherském Hradišti je další kapitola, ve které popíši 

existenci konkrétního klubu, přičemž o něm uvedu základní a oficiální informace, 

jeho historii, financování klubu v posledních dvou letech a popíši oblast Valašsko 

– Chřiby, do které Klub v Uherském Hradišti patří. Jako ukázku uvedu několik 

tras z oblasti Bílých Karpat a Chřibů. 

 

Čtvrtá kapitola se bude zabývat dotazníkovým šetřením. Vytvořím dotazník, 

který rozdám členům Klubu v Uherském Hradišti. Tito členové mi odpoví  

na šest krátkých otázek, ze kterých provedu krátké zhodnocení a k dokreslení 

uvedu i pár grafů. 

 

V páté kapitole, které jsem dala název Akce pro členy a veřejnost, uvedu 

několik každoročních i nových akcí a výhled akcí na rok 2012, které klub 

organizuje. Dále zde popíši výhody členů KČT. Charakterizuji zde tři každoroční 

akce v Uherském Hradišti. V přílohách poskytnu seznam turistických chat, které 

můžou jak členové, tak veřejnost navštěvovat a seznamy akcí z roku 2010 a 2011, 

které pořádal Klub Uherské Hradiště.  
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Vše budu rovněž konzultovat s odborným pracovníkem, předsedou Klubu 

českých turistů v Uherském Hradišti, který mi poskytne veškeré potřebné 

informace, které budu potřebovat. 
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2 HISTORICKÝ VÝVOJ TURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE 

 

2.1 Vznik organizované turistiky v českých zemích 

 

 „Od 17. stol. známe různé vědecké výpravy, které  

pro lidstvo objevovaly nové světy ve vysokých horách, pouštích, pralesech apod. 

Avšak teprve v polovině 19. stol., se objevují jednotlivci a skupiny, pocházející 

z místního obyvatelstva, kteří začali organizovat výlety a cesty s turistickým 

obsahem tak, jak jej dnes chápeme. Lze říci, že pokračující průmyslová revoluce 

nejprve přilákala tisíce lidí do měst, zaměstnala je tam, a to pak vyvolalo 

v prozíravějších z nich snahu kompenzovat městský život pohybem v přírodě, 

proto také tato forma turistiky vznikla nejprve v Anglii a v Německu, tedy 

v zemích, kde rozvoj průmyslu a měst byl největší. Vzápětí si lidé všimli toho,  

že místa, kam směřují cesty těchto turistů, z toho mají užitek a začali příliv turistů 

podporovat. V tomto prostředí pak vznikly první turistické kluby. Všechny tyto 

kluby začaly ihned značit turistické cesty, vytyčovat nové cíle, popisovat je 

průvodcích a vydávat mapy. Tím se staly nezbytnou složkou vznikajícího 

cestovního ruchu.“ (Havelka a kolektiv, 2008, s. 8)  

 

Popsaný vývoj probíhal s malým zpožděním i u nás. Dne 16. února 1862 byl 

založen Sokol Pražský a první výlet se uskutečnil 21. dubna 1862 a tím začalo 

dvacetileté období sokolských výletů. Byla to první forma české organizované 

turistiky u nás. Založení Alpenvereinu (dodnes největšího turistického klubu na 

světě) se u nás odrazilo v zakládání jeho sekcí v řadě měst s německým 

obyvatelstvem a do budování tohoto se zapojila celá řada našich německých 

krajanů. Mezi nejznámější patřil Freidrich Simony (1813 – 1896).  

I v českých pohraničních horách začaly pomalu vznikat německé turistické kluby. 

Nejstarší známý pro nás byl malý Wander Club v Karlových Varech.  

Po té začaly vznikat další a další. Všechny tyto i později vzniklé kluby začaly 

v územích své působnosti značit turistické cesty. I Češi si začali uvědomovat,  

že organizovaná turistika se stala součástí národní kultury.  Nejprve vznikly  

na podporu české menšiny dvě organizace: Národní Jednota Pošumavská  
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a Národní Jednota Severočeská.  Obě chtěly zajistit mimo jiné zvýšení 

návštěvnosti území a obcí v národnostně smíšeném pohraničí českým 

obyvatelstvem. Došli k závěru, že potřebují český turistický klub, který by měl  

na starost průkopnickou činnost, jako to dělaly již kluby německé. [3] 

2.2 Historie Klubu českých turistů 

2.2.1 Vznik Klubu českých turistů 

 

Myšlenka Čechů o vzniku turistického klubu se realizovala 

v Moravskoslezských Beskydech. Ve Frenštátě pod Radhoštěm byla založena 

Pohorská jednota Radhošť, jako nejstarší a dodnes existující turistický klub  

u nás, s regionální působností v Beskydech.   

 

Ihned pak dali dva lidé impuls ke vzniku Klubu českých turistů. Prvním 

byl zřejmě František Čížek, předseda Národní Jednoty Severočeské, později 

místopředseda KČT, druhým pak byl Vojta Náprstek, známý cestovatel a hlavně 

organizátor české společnosti. A tak dne 11. června 1888 byl založen Klub 

českých turistů. Předsedou se stal Vojta Náprstek, který se po roce vzdal 

předsednické funkce z důvodu přetížení funkcemi. Na jeden rok se pak stal 

předsedou Jaroslav Zdeněk. Pak přišla pětadvacetiletá éra slavného předsednictví 

architekta Vratislava Pasovského. U všech významnějších projektů a akcí klubu 

byl jako organizátor Vilém Kurz. 

 

2.2.2 Období do počátku první světové války 

 

Dané období můžeme nazvat obdobím Viléma Kurze, architekta 

Vratislava Pasovského a Ladislava Valenty. Již druhým rokem své existence 

uspořádal KČT první velký zahraniční zájezd na Světovou výstavu v Paříži v roce 

1889. Tam téměř 350 účastníků uvidělo novou Eiffelovu věž. Ihned poté vzniká 

myšlenka vybudovat rozhlednu v Praze, jako trvalou upomínku  

na historickou cestu.  V časopise turistů byla zveřejněna dokumentace ke stavbě 

rozhledny.  Pražský tisk na to reagoval jako na bláznivou fantazii. Členové KČT 

se nedali a přesvědčili všechny potřebné osoby, aby projekt podpořili. V době 
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Jubilejní výstavy v Praze, v srpnu 1891, lanovka jezdila a rozhledna přivítala 

první návštěvníky. Stál i výstavní pavilon KČT v areálu výstavy (dnes pavilon 

Bludiště na Petříně). Celý projekt přinesl zvýšenou stabilitu klubu a umožnil 

přípravu dalších projektů. 

 

V roce 1889 vznikly první čtyři mimopražské odbory – v Berouně, 

Rychnově nad Kněžnou, Mělníce a Jilemnici. Každý odbor začal značit turistické 

cesty a hledal nové možnosti ubytování pro turisty a místa  

pro výstavbu rozhleden. V prvních čtyřech letech vznikly čtyři rozhledny.  

Do první světové války KČT postavil dřevěnou chatu s rozhlednou na Svatoboru 

nad Sušicí, kamennou rozhlednu na Krkavci u Plzně, pronajal hrad Štamberk, 

otevřel tam rozhlednu Štamberská trůba a jiné. Klub se začal zabývat i opravami 

historických hradních zřícenin. Se jménem Jana Buchara je spojen vznik českého 

lyžování a lyžařské turistiky. Odbor KČT Jilemnice byl prvním odborem, který 

organizoval výlety na lyžích, lyžařské školy a pak jako Ski Klub Jilemnice se stal 

kolébkou českého lyžování. Již v prvním desetiletí začal klub zřizovat i tzv. 

studentské noclehárny pro prázdninové turisty, později začal  

ve vybraných stravovacích a ubytovacích zařízeních zřizovat tzv. Stanice KČT.  

 

V roce 1914 pro nemoc odstoupil architekt Pasovský a novým předsedou 

se stal Jiří Stanislav Guth, později si ke jménu přidal druhé příjmení Jarkovský. 

Válka ale zabrzdila investiční činnost, omezovala železniční dopravu a tím  

i pořádání výletů. Klub se však v tomto období připravoval na úkoly, které chtěl 

realizovat po válce. [3] 

 

2.2.3 Vznik Klubu československých turistů 

 

Vznik Československé republiky v roce 1918 znamenalo pro KČT zásadní 

nové úkoly: rozšířit činnost klubu nejdříve na území Slovenska, později  

na Podkarpatskou Rus a podpořit činnost osamocených odborů v oblastech 

s národnostně smíšeným obyvatelstvem. Dále měl za úkol zvládnout příliv nových 

členů, vznik desítek nových odborů, usměrnit obrovské investiční aktivity. V roce 

1918 se Ústřední výbor KČT usnesl na přejmenování klubu  
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na Klub československých turistů (KČST). Na půdu Slovenska klub vstoupil  

22. srpna 1919 založením odboru KČST Bratislava. O půl roku později došlo  

ke sloučení slovenského Tatranského spolku turistického s KČST.  

 

V roce 1924 KČST celkem provozoval již 45 chat a útulen, 15 rozhleden, 

spravoval 18 hradů, hradních zřícenin a provozoval 522 studentských nocleháren. 

Klub pokračoval v pohraničních okresech v činnosti, kterou zahájil již Vilém 

Kurz a to vyhledávání a nabízení letních bytů v soukromí. 

 

Ihned po převratu založil klub vydavatelství a knihkupectví. Prodejna byla 

umístěna v Křemencově ulici v Praze. Klub rozvíjel i společenskou činnost. 

Odbory pořádaly turistické plesy a jiné kulturní akce. V roce 1925 byl uspořádán 

první Ples československých turistů ve všech sálech obecního domu v Praze. Jeho 

výtěžek byl věnován ve prospěch projektu výstavby české chaty v Krušných 

horách na Bouřňáku. 

 

Prudký rozvoj KČST vedl k finančním problémům a organizačním 

nesrovnalostem, což vyvolalo vlnu kritiky a v roce 1926 dochází k odstoupení 

Ústředního výboru v čele s  Guthem-Jarkovským. Pět měsíců řídil klub  

J. V. Bohuslav a byly zde vržena nová pravidla řízení klubu. Poté byl zvolen 

předsedou senátor Emanuel Hrubý. Ten provedl reorganizaci sekretariátu, 

účetnictví a investičních činností. KČST pod novým vedením vstoupil do roku 

oslav 40. výročí svého založení v r. 1928. Vyvrcholením oslav bylo přijetí 

delegace KČST zakládajícím členem, prezidentem T. G. Masarykem. 

 

Ve třicátých letech dochází k dalšímu rozvoji vodní turistiky, lyžařské 

turistiky a krasové turistiky. Je postavena celá řada nových loděnic. Ve stejné 

době začal klub více podporovat turistiku studentů a mládeže. Od roku 1930 začal 

klub zakládat oddíly pro mládež od 10 do 18 let. V roce 1934 překročil počet 

členů 100 000. [3] 

 

 



 

 12 

2.2.4 KČT po druhé světové válce a likvidace v roce 1948 

 

V roce 1938 se po vyhlášení samostatného Slovenska, rozštěpil i KČST. 

V českých zemích zůstal Klub českých turistů a na Slovensku Klub slovenských 

turistov a lyžiarov (KSTL). Pod vedením předsedy Pavla Páska převzal KČT  

po válce obrovské úkoly: začít značit turistické trasy i v oblastech, kde dříve 

značily německé turistické kluby, dále pak převzít provoz desítek německých 

turistických chat, rozhleden a údržbu některých hradů. V únoru 1948 se KČT 

neubránil snahám o začlenění do tzv. Sjednocené tělovýchovy a tak v květnu 1948 

bylo vyhlášeno začlenění KČT do tzv. obrozeného Sokola. Slovenský KSTL se 

bránil, ovšem po přijetí zákona o státní péči o tělesnou výchovu  

a sport, byl taky začleněn do Československé obce sokolské (ČOS). Péče  

o objekty tímto útvarem byla velmi špatná a mnoho objektů bylo úplně zničeno. 

Tak byl prakticky zničen majetek budovaný třemi generacemi KČT. 

 

2.2.5 Turistika v období 1948 – 1997 

 

Komunistická vláda zavedla povinné používání metod sovětské fyskultury, 

ta kladla důraz na fyzickou zdatnost, kolektivizmus a mnohdy  

až vojenskou poslušnost. Přesto nebyla spokojena s fungováním tělovýchovy 

v ČOS, a proto ji zrušila a transformovala sjednocenou tělovýchovu stále dál. 

Zaměříme se ale, co umožnilo vznik nových generací organizovaných turistů. 

Podařilo se zachovat značení turistických tras dobrovolnými značkaři, vznikaly 

akce nového typu jako, dálkové pochody, letní a později zimní turistické srazy, 

lyžařské přejezdy, splutí řek a jiné. Česká, respektive československá turistika 

v tomto období ztratila prakticky kontakt s organizovanou turistikou západní 

Evropy, proto bylo velmi důležité, že v čele Svazu turistiky stál zkušený a čestný 

předseda Jiří Linhart. Ten se zasloužil o to, že turisté byli připraveni na změny  

a úkoly po sametové revoluci v roce 1989. 

 

Po sametové revoluci začala ve Svazu turistiky diskuze, jak obnovit Klub 

českých turistů. Za čtyři měsíce se z konference Svazu turistiky, stala konference 

Klubu českých turistů. Předsedou se stal Jiří Linhart, místopředsedou Jan 
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Havelka. KČT zůstal v ČSTV. Jeden z hlavních úkolů od roku 1995 – 1997 byla 

restituce majetku původního KČT. Výsledkem bylo opětovné získání chat, které 

byly v roce 1990 v majetku ČSTV. Některé další původně svoje objekty KČT 

koupil. V roce 1991 se předsedou stal Jan Havelka a současně valná hromada 

přijala nové stanovy a dvě významná usnesení o vydávání časopisu Turista  

na úrovni odpovídající tradicím a o urychleném ustavení oblastí KČT. Postupné 

přebírání či zakoupení chat stále pokračovalo. V roce 1992 byla proto založena 

společnost Trasa s. r. o., která se zabývala jak správou chat, tak vydáváním map 

edice KČT. V tomto roce počet členů KČT poklesl. Klub se oprostil od tzv. 

mrtvých duší, ti neměli o činnost v novém pojetí zájem. V roce 1993 měl KČT 

28 150 členů. V roce 1995 se změnilo vedení časopisu Turista. Vedoucí 

redaktorkou se stala Svatava Pátková a celková úroveň časopisu stoupla. O rok 

později se v Praze uskutečnilo programové Turistické fórum. Klub se současně 

intenzivně snažil o otevření nových tzv. zelených hraničních přechodů pro pěší, 

cyklisty a lyžařské turisty. O dva roky později se začala otvírat řada takových 

přechodů. V roce 1997 se konala konference KČT, kde odhlasovali delegáti 

vystoupení KČT z ČSTV. Tak došlo k naprostému osamocení KČT a došlo 

k návratu stavu před rokem 1948. [3] 

 

2.2.6 Turistika v období 1998 – 2007 

 

V roce 1998 se konaly oslavy 110. výročí založení klubu. Tento rok 

vyhořela chata Skalka. Ta se stala určitým symbolem v moderní době. Díky sbírce 

uspořádané sponzory a tisícům brigádníků byla chata v roce 1999 opět otevřena 

Edice map KČT 1: 50 000 získala významné ocenění Fijet (klub novinářů píšících 

o cestovním ruchu). V témže roce založil KČT společně s Českou obcí sokolskou, 

Orlem a Českou asociací sportu pro všechny (ČASPV) dobrovolné sdružení Unii 

sportu a turistiky pro všechny.  

 

Rok 1999 se stal rokem českých rozhleden. Zvýšený zájem o rozhledny 

vyvolal zejména televizní seriál: Rozhlédni se, člověče. Na jaře 1999 byla 

podepsána dohoda o pravidelném pořádání mezinárodních zimních srazů turistů 

s tím, že 1. MZST se uskuteční v lednu 2000 v Čadci. O rok později se konala 
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akce Eurorando 2001. Již nějakou dobu probíhaly v Evropě štafetové pochody, 

deset štafet se přibližovalo ke středu Evropy a tři z nich měly projít i přes naše 

území. V roce 2001 se KČT účastnil na největším českém veletrhu cestovního 

ruchu Regiontour v Brně. Tento rok získal KČT velmi silného a velmi blízkého 

partnera – státní podnik Lesy České republiky. Tato smlouva přinesla významnou 

finanční stabilizaci klubu. Klub se připojil v roce 2001 k iniciativě občanského 

sdružení Ochrana fauny ČR a jí organizované kampani s názvem Právo  

na krajinu. Tato kampaň si klade za cíl ochranu a zachování volně přípustné 

krajiny u nás.  

 

Dne 25. září 2004 KČT s Českým olympijským výborem odhalil pamětní 

desku Jiřímu S. Guthovi-Jarkovskému v Jiráskově chatě na Dobrošově. Poté byla 

odhalena opravená pamětní deska turistům, kteří zahynuli za 2. světové války. 

Rok 2006 byl velmi úspěšný. Konal se projekt Eurorando 2006 v Českých 

Budějovicích, který byl poprvé v historii v takto velkém měřítku a zároveň byl 

podpořen z finančních prostředků EU. Konference klubu schválila změnu stanov, 

ve kterých byly nově definovány orgány KČT a to, představenstvo  

a ústřední výbor. Předsedou byl zvolen Jan Stránský. Dne 1. června 2006 bylo 

slavnostně otevřeno první české Muzeum turistiky v Bechyni, kde byly vystaveny 

některé dokumenty, památné předměty, diplomy, odznaky a jiné. V roce 2007 se 

uskutečnilo zasedání prezidia EWV v Blansku. Součástí programu se členové 

zúčastnili otevření rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně. 

 

Počet členů v tomto období kolísal. V první polovině stoupl nad 40 tisíc 

členů. Pokles členské základny v letech 2003 – 2004 byl vyvolán dvěma 

skutečnostmi: sjednocením členských příspěvků pro ústředí na vyšší úroveň  

a zpřesněním způsobu zpracování databáze, ve které mohli být někteří členové 

započítáni dvakrát.  

 

Souhrnně můžeme říct, velké mezinárodní akce pořádané KČT získaly 

velkou podporu regionálních reprezentantů, což potvrdilo, že takové akce jsou 

vnímány jako velmi důležitá podpora cestovního ruchu v jednotlivých regionech. 

Ve způsobu prezentace udělal KČT za posledních deset let velký pokrok. [3] 
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„Další historie se bude psát asi až do Sborníku v roce 2018. Ať mají tedy 

naši nástupci možnost pojmenovat a popsat nové úspěchy v historii KČT tak, jak 

jsme ji měli my.“ (Havelka a kolektiv, 2008, s. 59)  

 

2.3 Základní pojmy turistiky 

 

2.3.1 Cestovní ruch 

 

„Cestovním ruchem se rozumí soubor činností uspokojující potřeby,  

které souvisejí s cestou a pobytem mimo místo trvalého bydliště. Uskutečňuje se 

ve volném čase, nejen za účelem zotavení, poznání, kontaktu s lidmi, kulturního  

a sportovního vyžití, lázeňského léčení, ale také za účelem pracovních cest.“ 

(Orieška 1999, s. 5)  

 

2.3.2 Turistika 

 

 „Turistika je druh cestovního ruchu, kdy se účastník pohybuje vlastní 

silou (případně s využitím síly zvířat, ale nemotorizovaně). Formami turistiky jsou 

pěší, cykloturistika, vysokohorská turistika, silvoturistika, speleoturistika, 

hipoturistika, kameloturistika, dobrodružný cestovní ruch, survival, vodní 

turistika, běh na lyžích aj. Termín turistika (byl odvozen od slova túra) se často 

nesprávně používá i pro označení činností, v nichž pohyb vlastní silou 

nepřevažuje nebo není jejich hlavním smyslem a měly by být označovány jako 

cestovní ruch (případně turismus).“ (Pásková, M. Zelenka, J., 2002, s. 298) 

 

2.3.3 Návštěvník 

 

 „Je osoba, která cestuje do jiné země, než ve které má své trvalé bydliště 

na dobu nepřesahující jeden rok, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než 

vykonávání výdělečné činnosti v navštívené zemi. Dělí se na turisty  

a výletníky.“ (Lednický, V. přednášky 2010) 
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2.3.4 Turista 

 

„Je osoba, která cestuje do jiné země než v níž má své obvyklé bydliště,  

na dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, avšak ne delší než jeden rok  

a za jiným účelem než je výkon výdělečné činnosti v navštívené zemi“  

(Lednický, V. přednášky 2010) 

 

2.3.5 Výletník 

 

 „Je osoba, která cestuje do jiné země, než v níž má trvalé bydliště na dobu 

kratší než 24 hodin, aniž by v této zemi přenocovala a vykonávala výdělečnou 

činnost.“ (Lednický, V. přednášky 2010) 

 

2.4 Význam turistiky  

 

Turistika všestranně působí na rozvoj člověka. Základním pohybem je 

chůze, tedy cyklický střídavý pohyb dolních končetin, zaznamenává sled kroků  

o průměrné délce 75 – 85 cm, pro jeden krok, s frekvencí 90 – 125 kroků/min., 

tedy s průměrnou rychlostí 4 – 6 km/hodinu. 

 

Turistika není ani vázaná na žádné místo či terén, pěší turista může chodit 

v různých krajinách - v příměstské, rovinaté či mírně kopcovité, vysokohorský 

turista pak upřednostňuje skalnatý terén s velkým převýšením, umožňujícím  

po jeho zdolání krásné výhledy. Jediné omezení platí v zónách se zvláštním 

režimem, tedy ve všech národních parcích, rezervacích či ochranných zónách 

a chráněných územích. Zde se musíme řídit pravidly pro pohyb na tomto území, 

zejména chodit pouze po značkami vytyčených trasách či chodnících k tomu 

určených. 

 

Turistika nemá věkovou hranici – v každém věku člověk rozvíjí a zlepšuje 

svou fyzickou kondici podle svých současných možností, navíc věkem se výrazně 

zlepšuje psychická odolnost, zvyšují se odborné vědomosti i kulturní rozhled tak, 

jak přibývají zkušenosti z minulých cest. Turista není omezen ani počasím ani 
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denním nebo ročním obdobím – chůze v létě má pouze jiná pravidla než zimní 

túry (kdy může být ztížená orientace kvůli měnící se sněhové pokrývce), také  

ve dne se jde úplně jinak než v noci. [10], [11] 

 

2.5 Základní potřeby na cestu 

 

Oblečení 

 

V létě: Turistickou výstroj, bavlněné nebo vlněné ponožky, nejlépe 

plátěné kalhoty (dlouhé, polodlouhé, krátké) nebo lehká sukně. Lehkou košili, 

větrovku nebo bundu, pláštěnku, kapesníky a plavky. Velkou pozornost musíme 

věnovat obuvi. Musí být lehká, vzdušná a volná. Vhodným příkladem jsou 

botasky, ideální jsou pohorky. 

 

V zimě: Důležité jsou kožené boty, vlněné ponožky nebo podkolenky, 

teplé spodní prádlo, nepromokavé kalhoty, košile nejlépe flanelová, šála, 

rukavice, teplá čepice, svetr, bunda. Na krku mějme zavěšenou busolu, píšťalku, 

je dobré mít nůž a mapu v plastovém obalu. 

 

Batoh 

 

Na jednodenní výlet stačí malý batoh o velikosti cca 20 litrů.  

Na vícedenní přechody nebo túry použijeme batoh o cca 50 – 60 litrů. Při balení 

se dávají těžké věci nahoru batohu, aby bylo těžiště co nejvýše a aby batoh netáhl 

zpět. Při zapnutí bederního pásu se přenese část hmotnosti batohu z ramen  

na pánev a zmenší se tím tlak na páteř. 

 

V batohu nesmí chybět: 

 

 Jídlo v plastové krabici, aby se potraviny nezničili ani nezašpinili batoh. 

 Nádobu (v zimě termosku) na vodu či čaj, dostatečně velkou, tekutin 

mějme alespoň 1,5 l na den. 
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 Malou lékárničku, kde najdeme náplasti s polštářkem i bez něj  

na puchýře a otlaky, olej či jelení lůj, pružné stahovací obinadlo, gázu  

na otevřenou ránu, desinfekční olej, gel či prášek proti alergické reakci na 

štípnutí hmyzem atd. 

 Užitečné drobnosti např. v krabičce poslední záchrany (KPZ) jako 

zápalky, provázek, papír, tužka, zavírací špendlík, gumička, lupa, svíčka). 

 Náhradní oblečení (šátek, rukavice, čepici, větrovku i proti dešti, dlouhé 

šusťáky, náhradní ponožky) v igelitovém nepromokavém pytlíku. 

 Doklady, peníze, baterku, případně mapu ve voděodolném pouzdře. 

 

Jídlo  

 

Potraviny, které uspokojují zejména chuť. To zahrnuje strava jako sýry, 

suché salámy, rozinky, med, jablka, sušené ovoce, chléb, pečivo. Nedoporučují se 

nápoje sladké, ale vhodnější je studený či teplý čaj. Vhodné jsou minerálky, které 

obsahují soli. Čistá voda se nedoporučuje, jelikož způsobuje zvýšené pocení, roste 

pocit žízně a celková únava. [4], [5], [12] 

 

2.6 Složky turistiky 

 

2.6.1 Pohybová složka 

 

Snaží se přispět ke zvýšení tělesné zdatnosti, především pak ke zlepšení 

funkce oběhového systému a zvýšení zdatnosti srdce, ke zvýšení výkonnosti 

dýchacího systému (zvýšení vitální kapacity plic) i k posílení pohybového 

systému (posílení svalů dolních končetin, hýždí). Může dojít však též  

ke zvýšenému namáhání kloubů nohou, hlavně kolen a kotníků (k jejich odlehčení 

turisté používají speciální hůlky). 

 

2.6.2 Kulturně poznávací složka turistiky 

 

Ukazuje, jak poznávat přírodu (zajímavé přírodní útvary a oblasti) 

i výsledky tvořivé činnosti člověka (technické a kulturně-historické památky). 
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2.6.3 Odborně technických vědomostí 

 

Zahrnuje orientování se v terénu, práci s mapou, informace o značení cest, 

základní znalosti o táboření, stanování, znalosti o získávání potravy v přírodě, 

taky radí, jak přežít v krizových situacích, umění řešit krize, informace o počasí 

a jeho vývoji, znalosti o dobré výbavě na sebe i na cestu. [11] 

 

2.7 Turistické značení 

 

2.7.1 Turistická značka 

 

Turistická značka je symbol nebo tabulka umístěna přímo v terénu, jejím 

účelem je poskytnout turistům informaci o směru cesty, vzdálenostech  

a popřípadě další doplňující informace. Soustava turistických značek tvoří 

turistické značení. 

 

2.7.2 Pěší značení 

 

Pěší trasy se značí pásovými značkami, které se skládají ze tří 

vodorovných pásů. Prostřední pás určuje barvu značené trasy. Je buď červený, 

modrý, zelený nebo žlutý. Oba krajní pásy jsou bílé, ty značku ještě více 

zviditelní. Pásová značka tedy tvoří čtverec o rozměrech 10 x 10 cm. 

 

V ostrých lomech cesty nebo při jejím odbočení na jinou komunikaci má 

pásová značka tvar šipky. Pokud máme společný úsek několika značených tras, 

používá se vícebarevná značka, pro místní trasy je někdy použita místní značka. 

Na koncích značených tras najdeme koncovou značku a různé krátké významové 

odbočky se značí speciálními značkami odbočka k vrcholu nebo vyhlídce,  

ke zřícenině hradu, ke studánce a k jinému zajímavému objektu tzv. naučné stezky 

se značí pásovými i místními značkami nebo speciálními značkami naučné stezky. 

Ve městech, vesnicích, na křižovatkách, kde je jiná značená trasa  

a na dalších turisticky významných místech je malované značení doplněno 

tabulkami a směrovkami. Z tabulky se dozvíme název místa, popř. jeho 
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nadmořskou výšku. Směrovky informují o vzdálenostech v kilometrech k dalším 

cílům na trase. 

 

Čtyři barvy značek: 

 

Červená – dálkové nebo hřebenové trasy 

Modrá – významné cesty krajové 

Zelená – významné cesty místní 

Žlutá – spojky, odbočky nebo místní okruhy 

 

Obr. 2.1. Pásová značka 

  

Obr. 2.2. Šipka 

  

Obr. 2.3. Odbočka ke zřícenině hradu či jiného objektu 

  

Obr. 2.4. Koncová značka 

  

Zdroj: http://www.kct.cz/turisticke-znaceni/pesi-znaceni [2012-1-15] 

 

http://www.kct.cz/turisticke-znaceni/pesi-znaceni
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2.7.3 Lyžařské značení 

 

Značení lyžařských tras se příliš neliší od značení tras pěších, používá se 

stejných druhů značek, stejné tabulky i směrovky, zachovávají se i jejich rozměry. 

Odlišná je barva krajních pásů značek. Ta má oranžovou barvu. Vnitřní pás pak 

může být červený, modrý, zelený nebo bílý. Lyžařské směrovky mají  

i podkladovou barvu oranžovou. 

 

Obr. 2.5. Lyžařská pásová značka 

  

Obr. 2.6. Lyžařská směrovka 

   

Zdroj: http://www.kct.cz/turisticke-znaceni/lyzarske-znaceni [2012-1-15] 

 

2.7.4 Cyklistické značení 

 

Cyklistické trasy se dělí na cyklotrasy a cykloturistické trasy. Prvky 

cyklistického značení mají žlutou podkladovou barvu. 

 

Cyklotrasy vedou po silnicích, dobrých místních a účelových 

komunikacích. Jejich značení se podobá silničnímu značení pro motorová vozidla. 

Používají se tři základní cyklistické značky: Návěst před křižovatkou, Směrová 

tabule a Směrová tabulka. Na všech najdete symbol kola, číslo dané trasy a na 

směrových tabulích i kilometry k dalším cílům na trase. Umisťují se stejně jako 

dopravní značky. Před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy. 

 

http://www.kct.cz/turisticke-znaceni/lyzarske-znaceni
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Cykloturistické trasy vedou většinou po horších polních či lesních cestách 

nebo terénech. Značí se pásovými značkami o rozměru 14 x 14 cm, které mají 

krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý. Mohou být 

taky doplněny šipkou. Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších nebo 

lyžařských, pouze základní barva je žlutá a značky jsou přibližně jednou  

tak velké, z důvodu, aby byly pro cyklisty lépe viditelné. Pásové značení je 

doplněno směrovkami, které oproti těm pěším mají žlutý podklad, dvě řádky textu 

a v záhlaví napsáno "Cyklotrasa KČT „číslo“. [4], [16] 

 

Obr. 2.7.  Návěst před křižovatkou 

  

Obr. 2.8.  Směrová tabule 

  

Obr. 2.9.  Směrová tabulka 

   

Obr. 2.10. Cykloturistická směrovka 
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Obr. 2.11. Cykloturistická šipka a značka 

   

Zdroj: http://www.kct.cz/turisticke-znaceni/cykloznaceni [2012-1-15]. 

 

2.7.5 Naučné stezky 

 

Server stezky.info označuje za naučnou stezku předem určenou turistickou 

trasu, vedoucí např. chráněnými územími, lesy, lesoparky, okolími měst, 

městskými parky, zámeckými parky, zemědělskou krajinou, ta si klade  

za cíl vzdělávat a přinést informace lidem, kteří ji procházejí. Využívá k tomuto 

buď informační panely, nebo tištěné průvodce, nebo jinou originálnější formu.  

 

O naučnou stezku se obvykle někdo stará, udržuje její trasu, vysekává 

kopřivy, opravuje chodníky, obnovuje značení, nahrazuje zničené panely. 

Problémem naučných stezek je jejich trvanlivost. Kromě nepříznivého počasí  

a nedostatku údržby se na nich podepisují vandalové. Stezka tak bohužel může 

být velmi poničena už krátce po svém otevření. 

 

Informační tabule a tištění průvodci 

 

Informační panely označujeme jako zastávky naučné stezky. Bývají 

většinou rovnoměrně rozmístěné po celé délce trasy, obvykle číslované vzestupně 

od výchozího ke konečnému bodu. Každá zastávka se zabývá obvykle jedním 

tématem, tematickým okruhem nebo jevem, který je na trase možné pozorovat  

či demonstrovat (ideálně přímo na konkrétním místě, kde zastávka stojí).  

Na informačním panelu konkrétní zastávky tedy naleznete vysvětlující text 

k danému jevu, související obrázky, schémata apod. Příkladem může být zastávka 

u mokřadů, která informuje o funkci mokřadů v krajině, fauně a flóře mokřadů. 

 

http://www.kct.cz/turisticke-znaceni/cykloznaceni
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K některým stezkám jsou k dispozici informační tabule i tištěný průvodce. 

Na panelech je tématika popsána jen stručně, a v průvodci podrobněji. S tištěnými 

průvodci často bývá problém v jejich sehnání. Ne každé město má totiž 

infocentrum, a ne každé jej má otevřené o víkendu. Je tedy lépe si je opatřit 

předem. V dnešní době naštěstí někteří tvůrci stezek začínají objevovat internet  

a nabízejí tyto materiály ke stažení v elektronické podobě. 

 

Značka naučné stezky 

 

Obr. 2.12. Značka naučné stezky 

 

Obr. 2.13. Místní značka 

 

Zdroj: http://www.kct.cz/turisticke-znaceni/pesi-znaceni [2012-1-18] 

 

Naučné stezky se značí obvykle bílým čtvercem velikosti 10 x 10 cm 

s úhlopříčným zeleným pruhem vedeným z levého horního do pravého dolního 

rohu (viz obr. 12.). Značku označujeme jako smluvenou značkou pro naučné 

stezky. Některé stezky mohou být značeny jinak – např. tzv. místním psaníčkem, 

specifickým značením, třeba značkou s logem, ukazateli, nebo mohou vést  

po stávající turisticky značené trase. Velkým problémem dnešní doby je buď 

chybějící značení, nebo naprosto nedostatečné. 

 

 

 

 

 

http://www.kct.cz/turisticke-znaceni/pesi-znaceni
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Nejčastější tématika naučných stezek 

 

 lesnické – stezka vede většinou příměstským lesem či lesoparkem  

a seznamuje souhrnně s flórou a faunou, lesnickým hospodářstvím, těžbou 

dřeva  

 hornické – jsou v regionech, které v minulosti prosluly jako význačné 

naleziště nerostných surovin, drahých kovů, které se zde těžily. Stezka 

navštěvuje místa se zachovalými pozůstatky historické těžby, zabezpečené 

vstupy do štol  

 geologické – seznamují s významnými geologickými lokalitami, skalními 

odkryvy, starými lomy, nalezišti minerálů a nalezišti zkamenělin 

 vlastivědné – stezky, které souhrnně seznamují s krajinou, kterou 

procházejí, a zajímavostmi na její trase 

 přírodně ochranářské – takové, které komplexně seznamují s jedním 

určitým chráněným územím, tedy jeho faunou, flórou a každému tématu je 

většinou věnován jeden panel 

 městské – obvykle vedou historickým centrem města nebo obce  

a jeho bezprostředním okolím, seznamují se stavebními a jinými 

památkami (kostely, původní městské zástavby, pomníky, technické 

památky), zajímavou architekturou, městským opevněním apod. 

 sportovní – nachází se většinou v příměstských lesích nebo lesoparcích. 

Sestávají z několika sportovišť a informačních panelů s doporučenými 

cviky [17] 

 

Financování naučných stezek 

 

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z Fondu 

soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard euro. 

Objemem financí - 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR. Jedná 

se o druhý největší český operační program. Cílem operačního programu je 

ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale 

udržitelného rozvoje.  
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Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního 

prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, 

přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi 

oblastech. Naučné stezky patří do tzv. šesté prioritní osy, která sleduje zlepšování 

stavu přírody a krajiny. Podporuje projekty na podporu biodiverzity, obnovu 

krajinných struktur, optimalizaci vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované 

krajiny a projekty zaměřené na prevenci sesuvů a skalních zřícenin. Dotovat se 

bude například odbahňování rybníků, regenerace parků  

a lesů, budování naučných stezek, výstavba protipovodňových zařízení apod.  

O dotaci mohou požádat zejména obce a města, kraje, svazky obcí a krajů, 

neziskové organizace, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní 

podniky a organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a fyzické osoby. 

[18] 

 

2.8 Druhy venkovské turistiky 

Jednotlivé druhy turistiky rozlišujeme podle toho, jakým způsobem turistiku 

provádíme. Mezi nejznámějšími druhy patří: 

 pěší turistika (využívá jen chůze) 

 vysokohorská turistika (jedná se o pohyb v náročném horském terénu) 

 cykloturistika (turistika na kole) 

 hipoturistika (turistika na koni) 

 vodní turistika 

 horolezectví 

 golfová turistika 

2.8.1 Pěší turistika 

 

Pěší turistika je řazena mezi nejstarší formy turistiky. Je provozována 

v nížinách a v podhůřích nebo nižších horských polohách, které nevystupují  

nad přirozené pásmo lesa. Túry vedou po širokých cestách, chodnících a pěšinách  

ve snadném terénu. U pěší turistiky nepotřebujeme žádné jistící a jiné pomůcky. 
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Obvykle se jedná o krátké, maximálně jednodenní trasy bez další potřebné 

výstroje. Působí relaxačně a regeneračně na psychiku člověka. [8] 

 

2.8.2 Vysokohorská turistika 

 

Horská - vysokohorská turistika je turistika ve vysokohorském prostředí 

nad přirozeným pásmem lesa. Túry mohou vést i v poměrně velkých 

nadmořských výškách, nepřekračují ale hranici sněžné čáry. U vysokohorské 

turistiky technická obtížnost túry nepřesahuje II. stupeň UIAA (Mezinárodní 

horolezecká a lezecká federace). [8] 

 

2.8.3 Hipoturistika 

 

  Hipoturistika je poměrně mladým odvětvím v oblasti cestovního ruchu 

a až v posledních letech začíná nabírat na významu. Je to trávení volného času  

na koňském hřbetě, přičemž se jedná o pobyt v přírodě. Převažuje zde poznávací 

složka než sportovně – technická. Hipoturistika je podmíněna existencí tzv. stanic. 

Jsou to místa, která musí poskytovat jak pro jezdce, tak pro koně stravovací  

a ubytovací služby. Kategorizace není v ČR uplatňována. Hipostanicí může být 

jak penzion s krytými prostornými boxy pro koně tak i místo, které poskytuje pro 

koně pouze jednoduchou kruhovou ohradu. Zařazujeme zde hipofarmy (místa, 

kde se chovají koně), ale i jakékoliv zařízení, které umožňuje bezpečné ustájení 

koně i hostů. [9] 

 

2.8.4 Cykloturistika 

 

 „Cykloturistika je jedna z forem turistiky, aktivní cestování zaměřené  

na poznání přírodních a společenských zajímavostí v určité oblasti na kole, 

nejčastěji pomocí speciálně upraveného cestovního kola (trekking bike) nebo 

horského kola (mountain bike). Populární se stávají package bike and ride 

(kombinace dopravy vlakem a jízdy na kole), zvyšuje se kvalita služeb  

pro cykloturistiku, budovány jsou cyklostezky, cykloturistické trasy, místní 
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cyklotrasy, dálkové cyklotrasy a načné stezky pro cykloturisty.“ (Pásková, M., 

Zelenka, J., 2002, s 50) 

 

2.8.5 Vodní turistika 

 

Je forma turistiky, která jako prostředek k přesunu z jednoho místa na jiné 

používá různé druhy plavidel. České a moravské řeky a potoky skýtají nepřeberné 

možnosti vodní turistiky. Vybírat si můžeme mezi říčkami proplétající malebnou 

krajinou, kde nenarazíme ani na živáčka nebo hojně navštěvované řeky  

s vybavenými kempy a zastávkami, jako jsou Vltava, Lužnice, Berounka, Sázava 

či Ohře. Nebo lze si své umění vyzkoušet na některém z umělých kanálů. [26] 

 

2.8.6 Horolezectví 

 

Horolezectví můžeme považovat za sport, koníček, životní styl či dokonce 

poslání některých lidí. Pojem horolezectví je velmi široký a týká se rozmanitého 

okruhu činností. Horolezectví řadíme mezi nebezpečné aktivity, ovšem ne  

veškeré druhy horolezectví řadíme do nebezpečné skupiny. Například lezení na 

umělé stěně či lezení s dobrým jištěním může být bezpečnější, než kterýkoliv jiný 

sport. Horolezectví v horách zase patří mezi náročnější. Člověk se musí vyrovnat 

s náročnějšími klimatickými podmínkami. 

 

Horolezectví můžeme v zásadě rozdělit podle terénu: 

 

 lezení na umělé stěně 

 bouldering (v nízkých výškách bez lana) 

 sportovní lezení, lezení v horách 

 lezení ledů, tzv. bigwall (vícedenní) 

 drytoolong (zdolávání skal s mačkami a cepíny) 

 buildering (po budovách a mostech) 

 výškové horolezectví [27] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Turistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plavidlo
http://www.raft.cz/cechy/vltava.aspx
http://www.raft.cz/cechy/luznice.aspx
http://www.raft.cz/cechy/berounka.aspx
http://www.raft.cz/cechy/sazava.aspx
http://www.raft.cz/cechy/ohre.aspx
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2.8.7 Golfová turistika 

 

Golf je hra, při které se různými holemi odpaluje malý, elastický míč  

do několika jamek přes nepravidelně rozmístěné přírodní a umělé překážky. 

Cílem je, aby se míč dostal do daného místa pomocí co nejmenšího počtu úderů 

přes velkou plochu všelijak zvlněného terénu a za různých povětrnostních 

podmínek.  Tento sport je provozován převážně střední třídou, která disponuje 

poměrně vysokými příjmy a dostatečným množstvím volného času, což jej 

předurčuje k tomu, aby byl významným zdrojem financí v oblasti příjezdového 

cestovního ruchu. Česká republika je předurčena k tomu, aby se stala přední 

evropskou golfovou destinací. V současné době je v České republice 80 golfových 

hřišť a od roku 2005 se zúčastňuje veletrhu International Golf Travel Market. 

[25], [1] 

 

2.9 Zimní sporty 

 

2.9.1 Lyžování 

 

Představuje aktivní, různorodý pohyb na lyžích sloužící k rekreaci, 

turistice nebo jiným účelům. Zahrnuje klasické disciplíny jako běh na lyžích, skok 

na lyžích, slalom nebo lyžařskou akrobacii. [2] 

 

2.9.2 Krasobruslení 

 

Tento sport spojuje sportovní výkon s uměleckým projevem. 

Krasobruslení představuje jízdu na ledové ploše, která má určité pravidla. Volnou 

jízdou se rozumí krasobruslení spjaté s hudebním doprovodem, který je podnětem 

pro vyjádření ladného pohybu v krokových variacích, piruetách  

a skocích. Povinná jízda je podřízena pohybové přesnosti v předepsané kresbě. [2] 
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2.9.3 Snowbording 

  

Snowbording přitahuje stále víc a víc mladých lidí. Podstatou samotné 

jízdy je klouzání na sněhu pomocí snowbordu, na kterém jezdec stojí bokem  

do směru jízdy, obě nohy jsou připevněny k prknu pomocí vázání, které je 

namontováno v kosém úhlu k podélné ose prkna. Snowbording se vyvinul  

ze skatebordingu, a tak mají mnohé společné. [28] 

 

2.9.4 Lední hokej 

 

Sport hraný na ledové ohrazené ploše. Hrají vždy dvě družstva o šesti 

hráčích. Bruslící hráči se snaží vstřelit puk hokejovou holí do branky soupeře.  

Pro tento sport je charakteristické střídání akcí vázaných na různý bruslařský 

pohyb i různou techniku ovládání hole. [2] 

 

2.10 Turistické chaty 

 

KČT po svém znovuobnovení v roce 1990 usiloval o zpětné nabytí alespoň 

části svého bývalého nemovitého majetku, a to především turistických chat. 

Některé z opět nabytých chat byly převedeny odborům KČT, kterým historicky 

patřily, zbylé zůstaly v majetku ústředí. Správou chat byla od počátku pověřena 

společnost Trasa s. r. o., jejímž vlastníkem je ústředí KČT. Ta se souhlasem 

ústředí chaty pronajímá soukromým nájemcům. Sama se stará o výběr nájemného 

a jeho investování do neustálého obnovování chat. V novodobé existenci Klubu 

již postavil chatu v Prášilech, rekonstruoval památkově chráněnou Jiráskovu 

turistickou chatu na Dobrošově a nyní se začala rekonstruovat Bezručova chata  

na Lysé hoře v Beskydech. V současné době je ústředí KČT vlastníkem 10 chat  

a jednoho chatového tábora. Jedná se například o turistickou chatu  

Pod Studničkou, Polesí a jiné, viz příloha č. 2. Velkou snahou je revitalizace chat 

s pomocí fondů EU, aby Klub mohl co nabídnout partnerům ze zahraničí 

(Rakouska, Německa, Slovenska), se kterými má uzavřeny reciproční smlouvy  

na slevy na ubytování v jejich chatách. [3] 

 

http://www.snowboarding.kx.cz/snowboard.html
http://www.snowboarding.kx.cz/vazani.html
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2.11 Rozhledny 

 

Uplynulé desetiletí lze nazvat desetiletím rozhleden. Velkou částí  

na zvýšení návštěvnosti rozhleden, se podílí odvysílání televizního seriálu: 

Rozhlédni se, člověče, jak již bylo zmíněno v historii KČT. Nejprve vznikaly jako 

doplněk k budovaným telekomunikačním věžím. Protože, však telekomunikační 

věže byly budovány většinou jako ocelové příhradové konstrukce, které 

nepůsobily v krajině příliš dobře, začali starostové obcí a některé odbory KČT 

naléhat na použití ušlechtilejších tvarů rozhleden. Tak vznikaly postupně 

rozhledny s nosnou střední ocelovou nebo betonovou rourou, obtočeným 

spirálovým schodištěm. Později vznikly i rozhledny oplášťované dřevem nebo 

plechem. Nakonec došlo i na výstavbu nových rozhleden, které nebyly závislé  

na telekomunikaci. Do této činnosti se zapojil i KČT, ne jako investor, ale jako 

iniciátor, sdružovatel prostředků nebo organizátor sbírky.  V řadě případů 

provozuje rozhlednu místní odbor KČT z pověření majitele, kterým je obec. 

Někde se stará i o její údržbu a úklid. [3] 

 

2.12 Turistické ubytovny 

 

Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky rozděluje 

ubytovací zařízení na hotelová a turistická. Turistické ubytovny jsou jedním  

ze tří typů ubytovacích zařízení. Certifikaci turistických ubytoven provádí KČT, 

který zároveň ručí za kvalitu nabízených služeb a provádí kontrolu dodržování 

jejich kvality. Certifikovaná ubytovací zařízení jsou propagována Českou 

centrálou cestovního ruchu na veletrzích a výstavách doma i v zahraničí. Mezi 

turistické ubytovny KČT patří například Turistická ubytovna Start, Turistická 

ubytovna TJ Sokol Horní Lhota a jiné, viz příloha č. 2. [3] 

 

2.13  Turistické odznaky 

 

Prvním krokem k získání některého z turistických odznaků je zakoupení 

Záznamníku příslušného turistického odznaku u vydavatele, kterým je většinou 
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některý odbor Klubu českých turistů, ale může to být i jiná organizace. 

Záznamník je často v rozměrech A6 v praktickém kapesním vydání. Je zde 

uveden seznam míst, které musíte podle daného klíče  nějakým způsobem 

navštívit (např. 5 povinných míst a 15 volitelných z 25 míst, nebo systém míst 

ohodnocených různým počtem bodů podle stupně obtížnosti návštěvy vybraného 

místa). 

 

Každá návštěva musí být potvrzena předepsaným způsobem  

do Záznamníku (např. vstupenka z objektu, razítko nebo opis turistické směrovky, 

pamětní desky, někdy stačí místo vyfotit). Jakmile navštívíte potřebný počet 

uvedených míst, zašlete Záznamník zpět vydavateli Záznamníku (k tomu je třeba 

přiložit obálku a známky v odpovídající hodnotě pro zaslání záznamníku spolu  

s odznakem zpět). Obratem získáte turistický odznak, který nikde jinde oficiálně 

nekoupíte, a zůstane Vaší trvalou památkou na navštívená místa. 

 

Turistické odznaky se dělí do dvou základních skupin. První skupinou jsou 

Oblastní turistické odznaky, ve zkratce OTO. Zahrnují poznávání určité turisticky 

ucelené oblasti (např. Plzeňsko, Šumava apod.). Druhou skupinou jsou Tematické 

turistické odznaky, ve zkratce TTO. V nich uvedená místa mají stejný námět 

(např. Západočeské hrady a zámky apod.). Turistické odznaky mohou plnit  

a získávat i lidé, kteří nejsou členy KČT. [13] 

 

2.14 Časopis TURISTA 

 

Časopis Turista vychází nepřetržitě od roku 1889. Bohužel není doloženo, 

co dělal výbor KČT do 20. ledna 1889, dne založení časopisu Turista, a to proto, 

že neexistoval klubový časopis, který by zdokumentoval náplň a rozhodnutí porad 

a schůzí. V prvním čísle vyšel úvodník Dr. Viléma Kurze, podepsaný celým 

ústředním výborem KČT, nazvaný „Naše snahy“, který definoval cíle činnosti 

klubu. Cíle KČT naplnil již v prvních deseti letech a ještě obdivuhodnější je,  

že tyto cíle byly definovány tak, že platí dodnes. Časopis vycházel nepřetržitě až 

do roku 1948, pod dalšími názvy pak i v celém období 1948 – 1990 (jako časopis 
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pro turistiku a Svaz turistiky) a od roku 1990 pod názvem Turista vychází  

až dodnes. Se svými 123mi lety patří k nejstarším českým časopisům. 

 

Turista je pro všechny, kdo se zajímají o historické, přírodní či technické 

zajímavosti v České republice a jejím okolí, zvláště pak těm, kdo se občas  

za těmito zajímavostmi vydávají pěšky, na kole, na běžkách, po vodě. Informuje  

o aktualitách a novinkách, které nenajdete v průvodcích, někdy ani na mapách, 

přináší informace o turistických akcích, dává náměty na výlety a zájezdy, 

prezentuje zajímavosti z domova i ze světa, upozorňuje na zdravotní aspekty 

turistiky, doporučuje turistické vybavení a informuje o klubové činnosti. Všechny 

informace jsou z ověřených zdrojů, lektorované a redigované odborníky. [3], [14] 

 

Obr. 2.14. Časopis TURISTA 

 

Zdroj: http://www.turista.nacestu.cz/ [2012-1-10] 

 

2.15 Turistické mapy KČT 

 

 V roce 1991 Klub českých turistů po 42 letech opět začal vydávat turistické 

mapy. Již vydané tituly vycházejí v opakovaných vydáních tak, aby trh byl stále 

uspokojován aktualizovanými mapami. Na vydávání map založil KČT svou 

http://www.turista.nacestu.cz/
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obchodní společnost Trasa, která nyní provádí pro svého zřizovatele většinu 

edičních činností. 

 

Turistické mapy KČT jsou v měřítku 1 : 50 000 a pokrývají  

na 98 mapových listech celé území republiky. Na trhu máme taky mapu čistě 

zahraničního území. Jde o rumunský Banát, kde žije kolem 180 let česká menšina. 

Kartografický podklad tvoří mapy Zeměměřického úřadu. Z listů těchto map je 

nová turistická mapa sestavena tak, aby její rozsah pokrýval, pokud to jde, 

ucelené turistické území.  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. Ve spolupráci s vydavateli turistických map a značkaři 

příslušných zemí je sestavena turistická náplň zahraničního území. 

 

Jednotlivá pole mapy jsou od sebe oddělena pouze lomem papíru. Lokality, 

které se nacházejí v jednom sloupci (nebo řadě) na mapě, jsou popsány vždy  

v tomtéž sloupci (téže řadě) na zadní straně. Tím se ulehčuje vazba při sledování 

mapy a současném čtení textů. Je-li mapa rozevřena vždy v jedné své dílčí části, 

postačí ji otočit a texty pohotově číst, aniž by se musela rozevírat celá mapa. 

Popisovaná hesla v textu jsou pro snazší orientaci v mapě žlutě podtržena, 

zarámována nebo podbarvena podle své důležitosti. 

 

V současné době existují na knižním trhu i mapy jiných vydavatelů téhož 

měřítka, Veřejnost je proto upozorňována, že průběhy turistických značených tras 

nejsou v těchto mapách zpracovány podle aktualizovaných podkladů Klubu 

českých turistů a mohou vykazovat oproti skutečnosti v terénu menší či větší 

rozdíly. [3], [15] 
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3 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V UHERSKÉM HRADIŠTI 

 

3.1 Historie KČT UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

 

3.1.1 Před založením turistické organizace 

 

Představitelem dnešní organizované turistiky byla organizace Sokol, 

založená v roce 1862. V Uherském Hradišti byl Sokol založen panem 

Brzobohatým v roce 1871. Dne 5. května 1872 se uskutečnila první vycházka  

do Napajedel. Cílem pochodu byla podpora českého vlastenectví a manifestace 

protiněmeckých nálad. O několik dní později se uskutečnil i výlet na Buchlov  

a rok byl ukončen výletem do Zlína. Aktivita Sokola pokračovala i v dalších 

letech. Tyto první organizované výpravy měly význam národní a buditelský. Jde 

opravdu o první organizovanou turistiku ve Slovácké metropoli. 

 

Po odchodu Brzobohatého z Uherského Hradiště dochází v letech  

1877 – 1881 k úpadku činnosti. Oživení přichází až při 10. výročí Sokola  

ve městě v roce 1881. Obnovily se i turistické výlety. V roce 1888 je v Praze 

založen KČT a jako jeden z prvních i brněnský odbor v roce 1894. O rok později 

zavítal i do našeho okolí na Buchlov a Javořinu. Jednalo se o první prezentaci 

KČT v naší oblasti. Mezitím se blíží i založení místního odboru KČT v Uherském 

Hradišti. [29] 

 

3.1.2 Založení Klubu v Uherském Hradišti 

 

Vznik se váže k datu 22. března 1896 v Měšťanské Besedě. Za přítomnosti  

30 zakládajících členů se konala valná hromada. Dne 28. února 1896 pod číslem 

6991 vydal osvědčení o založení KČT a 12. března 1896 potvrzení o zařazení  

do spolkového rejstříku pod číslem 37. Odbor patří k nejstarším na Moravě. Mezi 

starší patří jen Brno, Rožnov a Stramberk. Předsedou se stal Vítězslav Nečas. 

Pohyboval se vždy uprostřed kulturního a uměleckého dění ve městě. Stýkal se 



 

 36 

s bratry Mrštíkovými, malíři Jožou a Frantou Úprkou a jinými známými 

osobnostmi. 

 

KČT velmi rychle roste a o deset let později má ve 36 odborech již 3175 

členů. Mezi ně patří i turisté z Uherského Hradiště. V roce 1904 se Nečas stěhuje 

do Přerova, což bylo pro hradišťský kulturní i společenský život a sport obrovská 

ztráta, pro Přerov naopak zisk. Dne 18. ledna 1929 ovšem náhle zemřel. 

 

Členské legitimace vydal nový odbor členům v květnu 1896. Za hlavní 

úkol považoval značení turistických cest. Jako první značená cesta vedla z nádraží 

ve Starém Městě na Velehrad. Příjem klubu činil 126 zlatých a počet členů se 

zvýšil na 36. Objevují se i první rady turistům, jak by se měli oblékat  

a co by si měli vzít sebou k jídlu. Na oblečení se doporučoval oblek z vlněné nebo 

lodenové látky, košile hedvábná nebo z jemného flanelu, lehký plstěný klobouk, 

dobře vyšlapané šněrovací boty, nepromokavý havelok nebo pléd a hůl 

z jasanového nebo ořechového dřeva se železnou špicí. K jídlu byla vhodná 

studená pečeně, špek, salám, vejce a sýr. Proti žízni malá dávka vína, studený čaj 

a káva. 

 

Klub svoji činnost zastavil v roce 1900. Výborem KČT v Praze byla 

činnost odboru v Uherském Hradišti zastavena. [29] 

 

3.1.3 Turistika v Uherském Hradišti v předválečném období 

 

Znovuobnovení činnosti proběhlo v roce 1921 po rozpadu Českého 

sportovního klubu. Nejplodnější turistická léta prožívalo Uherské Hradiště 

v letech 1921 – 1939, tedy až do vypuknutí druhé světové války. Prvním 

předsedou se stal Trpík. Z priorit KČT ve 20. letech byla výstavba turistických 

chat. V dosahu hradišťské turistiky byly dvě chaty. První byla na Bunči, kterou 

vybudoval KČST Kroměříž a byla slavnostně otevřena 29. června 1924. Druhá 

chata je na Javořině. Tuto chatu vybudoval KČST Uherský Brod, ale pomáhaly 

všechny odbory na jižní a východní Moravě. Chata byla postavěna dvakrát. První 

v roce 1924. Ta ale shořela v prosinci 1926. Podruhé byla postavěna v roce 1930. 
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Postavením chaty roste zájem o návštěvy a pobyty v této oblasti. V té době hotely 

nebyly a turistických ubytoven bylo také poskromnu, a proto ústředí KČST 

oslovuje obce pod Javořinou s žádostí o pronájem pokojů. 

 

Členové klubu užívali slevy, jako v dnešní době. Členské příspěvky činili 

v roce 1921 20 Kč za rok, v roce 1931 25 Kč. Existovali tzv. zakládající členové, 

kteří zaplatili jednou provždy 1000 Kč. Mezi významné funkcionáře se tehdy 

řadili Emil a Rajmud Tománkové. Starší Emil se stal předsedou AC Slovácké 

Slavie, která byla přímým pokračovatelem ČSK v Uherském Hradišti. Plodné 

období je ovšem vystřídáno tragickým obdobím: rozbitím státu a vypuknutím 

druhé světové války. Činnost v Uherském Hradišti ustává a místní odbor se 

rozpadá. [29] 

 

3.1.4 Poválečné období a turistika v Uherském Hradišti 

 

Činnost místního odboru KČT se obnovuje až po osvobození republiky 

v roce 1946. Prvním poválečným předsedou se stal Jan Stross. Podařilo se obnovit 

válkou zničené a zanedbané turistické značení v okolí města  

a v Chřibech. Byly založeny oddíly turistiky při TJ Tatran a TJ Spartak Uherské 

Hradiště a v roce 1956 se slučují v TJ Spartak Hradišťan. Jelikož KČT 

v Uherském Hradišti má již mnoho let i členy ze Starého Města, stojí za zmínku, 

že v roce 1967 založila skupina učitelů ze základní školy ve Starém Městě 

turistický odbor mládeže TJ Jiskra. Bohužel po několika letech zanikl. O rok 

později se TJ Spartak vrací k historickému názvu Slovácká Slavia Uherské 

Hradiště. Vysoce se hodnotí akce Chřibská 33, která měla v roce 1987 přes 2000 

účastníků. Veřejnost si akci tak oblíbila, že se pořádá dodnes. [29] 

 

3.1.5 Činnost po roce 1990 

 

Dochází k návratu demokracie a tudíž k návratu k českým tradicím. 

V Uherském Hradišti dochází k návrhu ukončit éru turistiky ve Slovácké Slavii  

a začít novou etapu existence samostatného odboru KČT. Změna v postavení 

turistiky vedla v roce 1992 i ke změně ve výboru. Předsedou se stal Miloš 
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Hanáček, který vedl odbor do roku 1995. Začaly se konat pravidelné sobotní 

vycházky, někdy i týdenní pobyty. Problémem zájezdů jsou zvyšující se ceny 

dopravy, kterou si účastníci hradí z vlastních kapes. Průměrný počet členů po roce 

1990 se pohybuje kolem 60. Mládež stále schází. [29] 

 

Zajímavosti z turistiky v Uherském Hradišti.  

 

 Nejstarší značení turistických cest v Chřibech prováděl brněnský spolek 

Österreichischer Touristen Club na konci 19. století. 

 Jako první turistický průvodce po Moravském Slovácku byl vydán v roce 

1905 Českoslovanskou jednotou v Uherském Hradišti. Název zněl 

Průvodce po Slovácku. 

 Nejdéle pracujícím funkcionářem v hradišťské turistice byl Jan Stross. 

 Nejstarším svědectvím o lyžařské turistice je zmínka v ročence KČST 

z roku 1925. 

 Největší počet členů měl KČST Uherské Hradiště v roce 1937 a to celkem 

327. 

 Nejobětavější značkař v historii klubu byl Miroslav Říha. V evidenci má 

vyznačeno téměř 1000 km cest. 

 Nejstarší klubovou akcí v regionu je Chřibská 33. Poprvé se pořádala 

v roce 1972. 

 Ve funkci předsedy byl nejdelší dobu Josef Sluka a to od roku 1979  

do roku 1992. 

 Největší účast na turistické akci měla Chřibská 33 v roce 1987. Zúčastnilo 

se jí více než 2000 turistů. 

 Nejvzdálenější akcí bylo putování 4 členů po turistických zajímavostech 

jihozápadu USA v roce 1995. (Čagánkové, Žertové, Hanáčka, Kadlčíka) 

 Nejvýše vystoupili turisté z Hradiště v Oertlerských Alpách v roce 1995. 

 Nejčastějším cílem turistů jsou Chřiby. Zabírají území 335 km². V naší 

části je vyznačeno 139 km turistických cest, které mají střední výšku  

347 m. Nejvyšším vrcholem je Brdo 587 m s průměrnou teplotou 8 °C  

a srážkami 600 mm za rok. [29] 
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3.1.6 KČT Uherské Hradiště dnes 

 

KČT Uherské Hradiště patří pod oblast Chřiby – Valašsko, o které se 

zmíníme později. Klubovna KČT Uherské Hradiště od 1. února 2009 

přestěhována do Štěpnic. Spolupracuje již několik let se společností Lesy ČR, jak 

již bylo zmíněno v historii celého klubu. Spolupráce spočívá ve finanční pomoci 

od Lesů ČR, ale především i v pomoci při údržbě lesů, např. odpočívadel  

pro turisty. 

 

Klub českých turistů v Uherském Hradišti má v současnosti celkem  

68 členů. Průměrný věk člena je 63,8 let. V roce 2012 se sešlo několik přihlášek 

nových členů a dokonce mladších ročníků, takže se věkový průměr mírně vylepší. 

Každý tento člen platí členský poplatek 80 Kč/rok na výroční schůzi, která se 

koná jednou ročně. KČT Uherské Hradiště řídí sedmičlenný výbor, který se schází 

minimálně 1x do měsíce, vždy většinou každý druhý pátek v měsíci, kde mimo 

jiné se plánují vycházky vždy pro příští měsíc. Vedoucí vycházek přicházejí 

s návrhy a ty se zapracovávají do plánu. Řeší se i další organizační otázky. Tento 

klub vede účetnictví jednou ročně, které se pak prezentuje na výroční schůzi 

v Mařaticích. Zde se hodnotí celý rok v tzv. výroční zprávě. 

 

Průměrně se připraví kolem 45 akcí. Typická délka výletů je kolem 20 km 

s převýšením asi 450 m. Každoročně zařazuje odbor do oblastního kalendáře  

3 až 4 akce. Obvykle jde o Chřibskou 33, Memoriál Miloše Hanáčka, Memoriál 

Františka Říhy a předsilvestrovský výstup na Brdo. Práci s veřejností považuje  

za jednu z priorit, protože jen od informované veřejnosti a vedení města lze 

očekávat spolupráci. Bez ní by nebylo dalšího rozvoje turistiky. 

 

Členem klubu se může stát kdokoliv. Obvykle se oficiálně stanou členy  

na výroční schůzi. Zde dostanou přihlášku, kterou zaplatí a poté získají průkaz. 

Více o tom, jak se stát členem a slevové průkazce Eurobeds, kterou dostane každý 

člen KČT, se dozvíme o něco níže. [29] 
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3.2 Oblast „Valašsko“ a „Chřiby“ 

 

Obr. 3.1. Valašsko 

 

Zdroj: http://www.valassko.cz/data/foto-mapy.htm [2012-1-18] 

 

Obr. 3.2. Chřiby 

 

Zdroj: http://chriby.blog.cz/0804/chriby [2012-1-18] 

 

V roce 2000 vznikla myšlenka sjednotit působení oblasti společně 

s krajským uspořádáním. Protože jak zástupci oblasti Valašska, tak i Chřibů 

souhlasili, byly svolány v každé oblasti konference, aby potvrdily tento návrh. 

http://www.valassko.cz/data/foto-mapy.htm
http://chriby.blog.cz/0804/chriby
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Následovala další konference, kde zástupci obou oblastí rozhodli o ustanovení 

nově vzniklé oblasti s názvem: Klub českých turistů oblast Zlínsko. Tento 

oficiální název vpadl v platnost od 1. ledna 2001 a oblast Chřiby i oblast Valašsko 

ukončili činnost a zanikají k 1. únoru 2001. Ovšem o tři měsíce později se začaly 

ozývat hlasy, které chtěly přejmenování nové oblasti. Vzniká konference, která 

má na programu změnu názvu oblasti. Zástupci odborů  

na konferenci po jednání přijali nový název, který zní: Klub českých turistů oblast 

Valašsko – Chřiby. Oblast zahrnuje Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín  

a Zlín. Obsahuje skoro 38 odborů turistiky s více než 2 750 členy. Z toho je jedna 

třetina sdružena v Asociaci turistických oddílů mládeže. Tuto oblast vede devíti 

členný výbor, který se schází v měsíčních intervalech. V současné době sídlí 

oblast v Napajedlích. Od roku 2005 spolupracuje odbor s Klubem slovenských 

turistů, respektive KST regionální radou Trenčín. V rámci evropských projektů 

odbory společně pořádají podzimní setkání u rozhledny Lopeník na česko – 

slovenských hranicích. [3]  

 

3.3 Vybrané turistické trasy k 31. 12. 2011 

 

Procházka krajinou s batohem nebo chlebníkem není v dnešní době nic 

nezvyklého. Na turistických cestách se můžeme setkat s dětmi, s celými rodinami, 

s organizovanými turisty, ale i s těmi, kteří si vyrazí jen tak. S rostoucím volným 

časem se stále více lidí orientuje na přírodu nejen pro rekreaci, ale i pro poznání  

a pohyb. 

 

Uherskohradišťský okres patří mezi turisticky zajímavou oblast s hustou sítí 

turistických cest. V západní chřibské oblasti je vyznačeno 138,5 km turistických 

cest a ve východní oblasti Bílých Karpat pak 117 km cest. Povrch téměř celé části 

okresu je značně plochý nebo jen mírně zvlněný. Přitažlivá jsou místa v Bílých 

Karpatech na jihovýchodě okresu, ale stejně mohou lákat Chřiby na jeho západní 

hranici. [5] 
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Tab. 3.1. Výběr turistických tras v oblasti Chřiby 

 

Trasa č. 1. St. Město – Velehrad – Salaš 11,5 km 

Trasa č. 2. Velehrad – Buchlov – Buchlovice 11 km 

Trasa č. 3. Jankovice – Bunč – Salaš 4 km 

Trasa č. 4. Bunč – Brdo – Roštín – Bunč 9 km 

Trasa č. 5. Buchlovice- Smraďavka – Buchlov 11 km 

Zdroj: Chřiby, Turistický průvodce, Vít Hrdoušek a kolektiv, L. V. Print Uherské 

Hradiště, Stará Tenice 1132, 1998, 232 s. 

 

Tab. 3.2. Výběr turistických tras v oblasti Bílé Karpaty  

 

Trasa č. 1. Strážnice – Mlýnky – Radějov 11 km 

Trasa č. 2. Bojkovice – Žítková – Horná Súča 19,5 km 

Trasa č. 3. Uh. Brod - Vrchovina – Polichno 10,5 km 

Trasa č. 4. Nezdenice – Nový dvůr – Mikulčin Vrch 14,5 km 

Trasa č. 5. Nivnice – Nová hora – Velká Javořina 20,5 km 

Zdroj: Bílé Karpaty, Turistický průvodce, Vít Hrdoušek a kolektiv, L. V. Print 

Uherské Hradiště, Stará Tenice 1132, 1999, 259 s. 

 

Obecné zásady na cestách 

 

1. Při pochodu se řídíme vždy výkonem nejslabšího účastníka. 

2. Nepodceňujeme klimatické podmínky. Zkušenosti dokladují, že se 

počasí dokáže změnit z hodiny na hodinu. 

3. Berme v úvahu vyspělost, ale respektujme i povahu terénu. 

4. Při větších turistických akcích rozlišujeme začátečníka a pokročilého 

turistu. 

5. Příroda je pro nás, turisty, druhým domovem, a proto jí procházejme 

pozorně a bez hluku. 

6. Respektujeme turistické značení, zvláště v chráněných oblastech  

a rezervacích. 

7. Netrhat, nelámat, nechytat, nezabíjet, nerozkopávat. 
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8. Ochraňovat [4] 

 

3.4 Financování KČT 

 

KČT v České republice potřebuje k zajištění své činnosti ročně jen  

na úrovni ústředí 35 – 40 milionů. Uvnitř klubu není žádné výkaznictví, které by 

ukazovalo, kolik spotřebuje peněz na úrovni oblastí a jednotlivých odborů. Proto 

je nejprve řeč o ústředním rozpočtu KČT. Díky materiálům KČT v Uherském 

Hradišti se můžeme podívat i na finanční činnost v konkrétním odboru. 

 

Rozpočet je sestavován vždy ve 4. čtvrtletí na následující rok. Základní 

údaje do návrhu rozpočtu vnášejí jednotlivý členové Předsednictva KČT za své 

úseky, rady a komise. Rozpočet schvaluje Ústřední výbor na prosincovém 

zasedání. Rozpočet je sestava předpokládaných příjmových a výdajových položek 

v rámci daného roku. Během roku se přiřazují údaje o skutečných příjmech  

a výdajích. Podrobné hodnocení plnění rozpočtu je bodem každého jednání 

Ústředního výboru. Abychom znali skutečnou finanční situaci KČT, musíme  

k vykázanému přebytku či schodku připočítat počáteční stav finančních 

prostředků na účtech, v pokladně, v zálohách, ale i pohledávky a závazky klubu. 

 

Důležitou otázkou ovšem je, odkud získává ústředí KČT potřebný objem 

peněz – cca 1000 Kč na člena, když členské příspěvky dosahují podle nedávno 

provedených propočtů v průměru kolem 75 Kč.  

 

3.4.1 Hlavní výdaje ústředního rozpočtu KČT 

 

Do první skupiny zařazujeme přímou podporu turistiky (slevy  

na ubytování, v dopravě a pojištění) a podporu oblastí a turistických akcí. Objem 

těchto výdajů se v posledních letech pohybuje mezi 3 – 4 miliony Kč. Tyto výdaje 

jsou zčásti kryty členskými příspěvky, které však činí jen málo přes  

2 miliony Kč. Nejméně milion musí tedy přidat zejména z dotace na činnost  

od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 
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Do druhé skupiny zařazujeme chatové hospodářství a správu majetku. 

V posledních letech, kdy nestaví žádnou chatu, se tyto výdaje pohybují mezi  

4 – 5 miliony Kč. Jsou kryty inkasovaným nájemným z chat, které se pohybuje  

do 4 milionů Kč a pravidelnou dotací MŠMT na údržbu, která každoročně 

osciluje kolem 1 milionu Kč. Stále platí a je dodržována zásada, že to, co z chat 

nebo na chaty získají, do nich také vloží. V této skupině tedy žádná rezerva  

pro výdaje jiných skupin nevzniká. 

 

Třetí skupinou je značení. Jeho výdaje již překračují 10 milionů Kč ročně 

a jsou kryty dotací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), podporou krajů  

a značkářskými službami, prováděnými za úhradu. Značení si vytváří určitou 

meziroční rezervu, kterou lze dočasně použít, ale nikoliv odčerpat  

pro financování klubu. 

 

Čtvrtá skupina příjmů a výdajů nese označení Eurobeds, zahrnuje 

vydávání Atlasu turistických cílů a rozvíjející se i diskutované slevové systémy. 

V současné době stojí téměř 3 miliony a vynáší něco přes 2 miliony.  

  

Poslední velká skupina výdajů se týká správy klubu. Na výdajích ve výši  

5 – 6 milionů Kč se ze dvou třetin podílí ústřední sekretariát, zbytek jsou výdaje 

ústředních orgánů KČT, rad a sekcí, výdaje spojené s internetem, archivem atd. 

Na jejich pokrytí už nestačí celý hrubý sponzorský příspěvek Lesů ČR, 

přesahující 4,5 milionu. Z dalších větších položek můžeme ještě uvést každoroční 

milionovou podporu ATOM a nově zavedenou podporu dětí a mládeže přímo 

v odborech KČT.  

 

Ve všech uvedených skupinách je řeč cca o 25 – 27 milionech. Zbývá tedy 

ještě asi 10 milionů, o kterých doposud nebyla řeč. Představují jednou Eurorando, 

jindy 120. výročí založení KČT, patří sem třeba vznik a rozvoj Muzea turistiky 

v Bechyni, novější produkty jako Dvoustovka, Grand Turistika nebo Informační 

stezky. Jsou to velmi různé produkty, některé se v čase střídají, některé se ověřují 

a rozvíjejí, ale jedno mají společné: mohou přinést peníze, když výdaje na jejich 

realizaci budou nižší než z nich plynoucí příjmy, ale vždycky přinášejí další práci. 
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Zvětšuje nejen objem ústředního rozpočtu v příjmech a výdajích, poněvadž  

na 1 Kč výnosu se musí vložit třeba 9 Kč výdajů, aby se dosáhlo potřebných  

10 Kč příjmů, ale i spektrum činností klubu ve zcela nových oblastech  

a v neposlední řadě i polemiky mezi zastánci a odpůrci jednotlivých aktivit. KČT 

v současné době nemá žádné úvěry, je běžně solventní a je ponořen do aktivit, 

které by jeho finanční potřeby měly střednědobě zajistit. [3] 

 

3.4.2 Hospodaření KČT Uherské Hradiště v roce 2010 

 

KČT Uherské Hradiště předkládá k revizi: 

 

 Hlavní knihu, knihu bankovních výpisů, pokladní knihu, účetní knihu 

vedenou dle pohybů na účtech 

 Pokladní příjmové a výdajové doklady č. 1 – 25 

 Bankovní výpisy č. 1 – 12 

 Faktury 1 – 3 

 Rozvahu, výsledovku za rok 2010 

 

Prověřeny byly pokladní příjmové a výdajové doklady v návaznosti  

na účetní knihu vedenou podle pohybu na účtech – věcného obsahu, výpisu z účtu 

vedeného u ČSOB, a. s. Praha 1 v návaznosti na přijaté faktury za rok 2010, 

účetní knihy v návaznosti na hlavní knihu, rozvahu a výsledovku. [29] 

 

Tab. 3.3.  Příjmy za rok 2010 

 

Členské příspěvky 15 740 Kč z toho zůstává klubu 4 680 Kč 

 Zájezdy  33 840 Kč 

Startovné – Chřibská, chodníčky 1 830 Kč 

Záznamníky, odznaky 430 Kč 

Dotace z MěÚ Uherské Hradiště 32 500 Kč 

Úroky v bance 115,10 Kč 

Příjmy celkem 84 455,10 Kč 

Zdroj: materiály KČT Uherské Hradiště 
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Tab. 3.4. Výdaje za rok 2010 

 

Městský okruh – zúčtování dotací 32 874 Kč 

Zájezdy – dopravné 30 479 Kč 

Poštovné 52 Kč 

Časopis Turista 3 850 Kč 

Senior pasy 1 020 Kč 

Nájemné 5 525 Kč 

Občerstvení chodníčky 608 Kč 

Školení členů – doprava 96 Kč 

Vývěsní skříňka – klíče 60 Kč 

Členské příspěvky – odvod oblasti 7 210 Kč 

Kronika 300 Kč 

Poplatky banka 653 Kč 

Výdaje celkem 82 637 Kč 

Zdroj: materiály KČT Uherské Hradiště 

 

Bilance 

 

Rozdíl příjmů a výdajů – zisk       1 818,10 Kč 

Počáteční stav peněžních prostředků na účtu k 1. 1. 2010 činil 49 184,60 Kč 

Konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2010 činil    50 352,70 Kč 

Počáteční stav hotovosti v pokladně k 1. 1. 2010 činil     3 047,00 Kč 

Konečný zůstatek v pokladně k 31. 12. 2010 činil                3 997,00 Kč 

 

3.4.3 Hospodaření KČT Uherské Hradiště v roce 2011 

 

Tab. 3.5.  Příjmy za rok 2011 

 

Členské příspěvky 16 870 Kč 

 Zájezdy  24 560 Kč 

Startovné – Chřibská, chodníčky 2 090 Kč 
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Prodej brožury, knihy 70 Kč 

Dotace z MěÚ Uherské Hradiště 5 500 Kč 

Úroky z účtu 9,55 Kč 

Příjmy celkem 49 099,55 Kč 

Zdroj: materiály KČT Uherské Hradiště 

 

Tab. 3.6. Výdaje za rok 2011 

 

Senior pas 1 022 Kč 

Autobusová doprava 14 287 Kč 

Nájemné 4 892 Kč 

Vrácení dotace městu 16 Kč 

Časopis Turista  3150 Kč 

Výroční členská schůze 680 Kč 

Hradišťské chodníčky 4 588 Kč 

Cestovné 254 Kč 

Kopírování, letáky Brdo 848 Kč 

Smuteční kytice 368 Kč 

Dárky k jubileu 1800 Kč 

Poštovné 148 Kč 

Členské příspěvky – odvod oblasti 8 670 Kč 

Kronika 330 Kč 

Poplatky banka 501 Kč 

Výdaje celkem 41 554 

Zdroj: materiály KČT Uherské Hradiště 
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Bilance 

 

Rozdíl příjmů a výdajů – zisk       7 545,55 Kč 

Počáteční stav peněžních prostředků na účtu k 1. 1. 2011 činil 10 621,25 Kč.  

Konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2011 činil    55 621,25 Kč 

 Z toho banka:       10 621,25 Kč 

 Dluhopisy:       45 000,00 Kč 

Počáteční stav hotovosti v pokladně k 1. 1. 2011 činil     3 997,00 Kč 

Konečný zůstatek v pokladně k 31. 12. 2011 činil     6 274,00 Kč 

[29] 
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4 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

Pro větší zorientování v KČT v Uherském Hradišti jsem si pro členy připravila 

krátký a jednoduchý dotazník, který mi pomůže nahlédnout do nitra klubu. 

Dotazník byl předložen na výroční schůzi klubu. Z 68 členů se dostavilo 43 osob, 

což poskytlo vhodné podmínky pro rozdání dotazníku. Těmto přítomným členům 

byl dotazník rozdán. Skládal se z šesti otázek. Dotazník vyplnili všichni přítomní. 

Všechny dotazníky byly použitelné. 

 

1. Jste muž nebo žena? 

 

Je evidentní, že turistika v Uherskohradišťském kraji je žádána oběma 

pohlavími. Ze 43 osob se zde nacházelo 22 mužů a 21 žen, což je opravdu velmi 

vyrovnané.  

 

Graf 4.1. Poměr mužů a žen v KČT Uherské Hradiště 

 

Zdroj: Vlastní zdroje vytvořené na základě dotazníku 

 

2. Kolik let jste členem KČT? 

 

Nejdelším členstvím se podle dotazníku může pochlubit muž. Je členem 

dlouhých 42 let od roku 1970. Mezi nejdelší členství u žen patří 32 let. Asi 
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polovina všech zúčastněných je členem méně než 10 let. Většina z nich se členy 

stala ve věku kolem 40 let nebo až v důchodovém věku. Ženy jsou v průměru 

členkami 8 let a muži 18 let. 

 

3. Kolik je Vám let? 

 

Průměrný věk žen je 61 let a průměrný věk mužů 68 let.  Nejstaršímu členovi 

je 88 let a nejmladšímu 32 let. Nejstarší člence je 74 let a nejmladší  

39 let. Z dotazníku vyplývá, že v klubu schází mladí lidé, kteří by byli velmi 

vítáni. Možná by bylo vhodné je inspirovat nějakou reklamou nebo větší 

informovaností, že Klub existuje a co nabízí. Většina mladých z Uherského 

Hradiště a okolí netuší, že nějaký takový klub existuje. Do nedávna jsem patřila 

mezi ně. 

 

4. Jak často chodíte na výlety s KČT? 

 krátké výlety 

 delší výlety (delší než 1 den) 

 

Jelikož většina z členů je již ve starším věku, většina dotázaných se spíše 

zúčastňuje kratších, tedy jednodenních, výletů, které nejsou tak náročné.  

Asi třetina dotázaných se účastní pravidelných sobotních vycházek každý týden, 

což považuji za velký úspěch. Zbytek osob jde na vycházku v průměru  

1x měsíčně nebo několikrát do roka podle volného času. Necelá půlka 

zodpověděla, že se někdy zúčastnila nebo se zúčastňuje delších výletů. Mezi 

nejčastější odpovědi patřily 1x až 3x do roka. 

 

5. Byl/a jste někdy s KČT v zahraničí? 

 

Byla jsem velmi překvapena do kolika zemí, se členové 

z Uherskohradišťského klubu již vypravili. Ze 43 dotázaných členů bylo 31 někdy 

v zahraničí, což je asi 72 % a z toho 15 mužů a 16 žen. Většina uvedla více než 

jednu navštívenou zemi. Někteří byli v jednotlivých zemích i vícekrát, což 

vypovídá o tom, že se tam rádi vracejí.  
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6. Pokud ano, kde? 

 

Pro větší přehlednost v navštívených zemích, jsem si připravila grafy, které 

nám zobrazují země a jejich četnost navštívení zvlášť u mužů a u žen. Nejvíce 

navštěvovanými zeměmi jsou Rakousko, Slovensko a Francie u žen a Rakousko, 

Slovensko a Polsko u mužů. 

 

Graf 4.2. Návštěvnost jednotlivých zemí u žen 

 

 

Graf 4.3. Návštěvnost jednotulivých zemí u mužů 

 

Zdroj: Vlastní zdroje vytvořené na základě dotazníku 

Počet  

návštěv 

země 

země 

 

Počet  

návštěv 
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5 AKCE PRO ČLENY A VEŘEJNOST 

 

5.1 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. Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy  

na startovném členům KČT, kteří se prokážou platnou legitimací. Klub poskytuje 

svým členům příspěvek na dopravu při turistické akci. Každý člen obdrží slevovou 

kartu Eurobeds, s níž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží 

u více než 1100 smluvních partnerů. Na základě předložení průkazu KČT se 

zaplaceným členským příspěvkem (tj. platnou kartou Eurobeds) je poskytována 

sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 50 Kč na osobu  

a noc ve vybraných ubytovacích objektech (Chaty KČT). Člen KČT  

s platnou kartou Eurobeds může čerpat výhody spojené se zahraničními 

smlouvami KČT, jako například slevy na ubytování na rakouských Chatách OTK 

a Naturfreunde. 

 

Člen KČT má výhodnější předplatné klubového časopisu Turista  

(350 Kč/rok, nečlenové 450 Kč/rok). V tomto dvouměsíčníku je vždy spousta 

zajímavých článků o turistice, přírodě, kulturních akcích, výzbroji a výstroji  

pro turisty a mnoho dalších zajímavostí.  

 

Každý člen s platným průkazem má možnost nakupovat turistické mapy 

vydávané Klubem českých turistů na podkladě vojenských topografických map 

1:50 000 se slevou. Sleva činí cca 20% běžné prodejní ceny. Na jeden průkaz lze 

zakoupit se slevou po 1 mapě od každého titulu. Turistické cesty na těchto 

mapách jsou maximálně přesné, protože je v přírodě všechny vyznačují pouze 

členové KČT, tedy titíž, kdo je pak zakreslují do map. [19] 

 

 

 

http://www.eurobeds.cz/index.php?kat=1&id=14&section=4&jazyk=cz
http://www.eurobeds.cz/index.php?kat=1&id=14&section=3&jazyk=cz
http://www.kct.cz/mapy-kct
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5.2 Karta EUROBEDS 

 

Je funkční slevový systém založený na spolupráci KČT s poskytovateli 

služeb ve sféře turistiky a cestovního ruchu. Systém Eurobeds využívají členové 

KČTi turistická veřejnost. Má již letitou tradici, prodělal svůj vývoj a ustálil se  

na osvědčených zásadách. Význam slevového systému je všestranný. Přináší 

slevy držitelům karet, podporuje zájem turistů o nabídky registrovaných partnerů  

a napomáhá v rozvoji turistiky a regionů. 

 

Držitel karty 

 

Držitel modré slevové karty Eurobeds nebo žlutomodré slevové karty OZP 

Klubu zdraví má právo žádat slevu na zboží nebo služby tam, kde jsou tyto 

výhody sjednány. Tato místa jsou označena samolepkou. Nalezneme je  

na stránkách ww.eurobeds.cz a v roce 2012 budou uvedena i v kapesní brožuře 

uživatelů slevových karet. S novinkami, které obchodní zástupci sjednali  

v předstihu před vydáním informačních tiskovin, jsou členové seznámeni na již 

zmíněných stránkách. Slevy jsou poskytovány na zboží nebo služby, které mohou 

zajímat turisty. Karta se vztahuje i na slevu na pobyt v turistických chatách. Ta se 

pohybuje od 30 – 70 Kč. Výši poskytované slevy si partner karty zvolí sám. 

Pokud si kartu Eurobeds koupí nečlen KČT, její platnost je jeden rok. Členové 

KČT obdrží po zaplacení příspěvků přelepku, která dobu platnosti slevové karty 

prodlužuje. [20] 

 

Obr. 5.1. Karta Eurobeds 

 

Zdroj: http://www.eurobeds.cz/index.php?kat=1&id=0 [2012-1-23]  

http://www.eurobeds.cz/index.php?kat=1&id=0
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5.3 Akce v KČT Uherské Hradiště 

 

Programy vycházek, nabídky zájezdů, Infonoviny a ostatní informace jsou 

vyvěšovány pravidelně ve vývěsní skříňce u autobusového nádraží. Všechny 

informace patří nejen členům KČT, ale i veřejnost, která má zájem se zúčastnit 

některého z programu. Další vývěsní skříňka je udržována v Bílovicích. Dále jsou 

aktuální informace klubu zveřejňovány na internetových stránkách. 

 

Turistická vycházka slouží k rekreaci, regeneraci tělesných i duševních sil  

a udržování fyzické kondice. Nedílnou součástí je kulturně poznávací činnost, 

která je často i motivací pro účast na akci. Vycházky jsou určeny pro zájemce 

různého věku i tělesné kondice. Vycházky jsou přizpůsobeny jak jednotlivcům, 

tak rodinám s dětmi, které mají zájem o něco více poznat svůj kraj a přírodu 

kolem nás. Každý pochod nebo vycházka má určeného svého vedoucího akce. 

Vedoucí akce bývá z řad zkušených turistů a měl by být proškolen.  Vedoucí musí 

mít na paměti především zájmy účastníků, které na vycházce vede. Platí obecné 

pravidlo, že rychlost pochodu je přizpůsobena nejslabšímu účastníku. 

V Uherském Hradišti je proškoleno 6 vedoucích vycházek. Délka tras má velké 

rozhranní od 6 až do 70 km. Akce s více, jak 40 kilometry mají obvykle vícedenní 

trvání, podle náročnosti terénu. Mezi nejvíce oblíbené akce podle počtu účastníků 

patří Hradišťské chodníčky a Chřibská 33, o kterých se dozvíme později. Klub 

provádí i zájezdy do zahraničí, které jsou velmi oblíbené. Tyto zájezdy, nejsou 

vhodné pro rodiny s dětmi, ale pro zdatnější turisty, kteří zvládnou například  

i výstup do výšky 1039 m, jako tomu bylo v roce 2010 v Irsku. Rok 2010 a 2011 

si blíže popíšeme v krátkém zhodnocení. Celkový počet akcí za poslední dva 

roky, které KČT Uherské Hradiště provedl, nalezneme v příloze č. 3. a 4.  

O podrobných zásadách vedení vycházek viz příloha č. 4. 

 

5.3.1 Zhodnocení roku 2010 

 

Rok 2010 byl velmi turisticky úspěšný. Členové prošli mnoho krásných 

míst. Bylo uskutečněno 42 sobotních vycházek, byly uspořádány tři akce zařazené 

do kalendáře oblasti Valašsko – Chřiby, zorganizovaly se tři jednodenní zájezdy  
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a další byly absolvovány s turisty z Velké nad Veličkou. V květnu proběhl 

čtyřdenní pobyt v Jeseníkách. Další skupina se zúčastnila pobytu v Rakousku. 

Spolu s turisty z Velké nad Veličkou navštívili Irsko a Roháče, se Sokoly 

Uherského Hradiště navštívili Východní Beskydy. Z dalších navštívených akcí 

jsou akce KČT Vřesovice, Kyjov, Hodonín, Zlín a další. Za pozornost stojí taky 

akce, kdy klub přijal a zařídil program pro KČT Ivančice. Mezi hlavní body 

programu patřila ukázka památek města, návštěva rozhledny na Rovině a návštěva 

nejvyššího vrcholu Chřibů, Brdo. 

 

Po přičtení ostatních zájezdů k sobotním vycházkám, mezi které patří 

nejen tradiční pochody jako Chřibská 33, Vrcholy Chřibů, Vánočník, Hradišťské 

chodníčky, ale i pochod kolem Břestecké skály a jiné, se členové KČT Uherské 

Hradiště zúčastnili 55 akcí během 81 dnů. Celkový počet účastníků byl 1 040, 

z toho 630 členů KČT. Délka tras všech 55 akcí byla 1 098 km, což znamená 

průměrně na akci 19 km a na den 13,5 km. 

 

Pro lepší atraktivitu města Uherské Hradiště a revitalizaci oblasti Rochusu, 

byly vypracovány odborem architekta města projekty Malý turistický okruh  

a Velký turistický okruh. Město vystavilo objednávku pro KČT  

Valašsko – Chřiby na turistické značení obou okruhů a tisk informačních 

materiálů k těmto okruhům a následovně uzavřelo smlouvu s KČT Uherské 

Hradiště, přes kterou se provádí financování této akce. Hodnota díla je 32 500 Kč, 

dotace města je 32 500 Kč. Z toho vyplývá, že z klubových financí se nemusel 

projekt dotovat. [29] 

 

5.3.2 Zhodnocení roku 2011 

 

Klub prošel v minulém roce mnoho krásných míst  naší vlasti. Bylo 

uskutečněno 54 jednodenních sobotních a svátečních vycházek včetně tří 

zahraničních, byť jedna jen jednou nohou za hranicemi, jak uváděl název. 

Uspořádal tři akce zařazené do kalendáře oblasti Valašsko - Chřiby, zorganizoval 

tři jednodenní zájezdy a další členové absolvovali s turisty ze spřátelených 

odborů. Už tradicí se také stal noční přechod s následným táborovým dnem. 



 

 56 

V červenci se 13 členů zúčastnilo týdenního putování po Lužických horách. 

Početná skupina byla opět na týdenním pobytu v Rakouských Alpách a další 

navštívili hodnotné akce turistů z Velké nad Veličkou. Loňského roku se také 

členové zúčastnili několika akcí pořádaných jinými kluby, např. zimní táboření, 

které pravidelně navštěvují jako hosté. Z dalších navštívených akcí jsou akce KČT 

Zlín, Vřesovice, Kyjov, Hodonín, a další.  

 

Celkově po přičtení všech ostatních akcí se členové zúčastnili celkem  

59 akcí během 76 dnů. Celkový počet účastníků vzrostl z minulého roku 1310, 

z toho bylo 712 členů KČT. Délka tras všech 59 akcí vč. Rakouska je 1 142 km. 

Průměrně na den je to rovných 15 km. Mezi nejvýkonnějšího člena patří pan 

Tomáš Temela a z žen paní Jaroslava Janáčková. V roce 2011 se celkově zvýšila 

aktivita členů i počty účastníků na jednotlivých vycházkách. 

 

V roce 2010 byly vypracovány projekty Malý turistický okruh a Velký 

turistický okruh. V roce 2011 byly tyto okruhy v jarních měsících vyznačeny. 

Taky byly provedeny úpravy a byly odstraněny drobné nedostatky. Otevření 

okruhů proběhlo 17. září spolu s Hradišťskými chodníčky. Pro rok 2011 klub 

podal žádost na dotaci na akci Hradišťské chodníčky ve výši 4 200,- Kč  

na úhradu hlavně nového typu účastnických listů a drobných upomínkových 

předmětů pro dětské účastníky.  Dotace byla schválena a vyúčtována. Dle názoru 

účastníků byla to také pěkná a zajímavá akce. 

 

V tomto roce vyvrcholila akce Eurorando – voda ze střechy Evropy.  

Na této akci klub začal pracovat v roce 2010, kdy na výzvu vyšších orgánů vytýčil 

za úkol najít pramen Olšavy. K tomuto prameni se členové hromadně vydali  

23. dubna 2011. Zde odebrali do specielní sklenice vzorek vody, který se 

s ostatními vzorky moravských řek a potoků sléval koncem června na soutoku 

Moravy a Dyje.   Dne 9. 7. 2011 se slévaly sebrané vzorky vod všech řek České 

republiky v Děčíně. Odtud voda putovala do španělské Andaluzie, kde se  

ve dnech 7. - 16. 10. konalo celoevropské setkání turistů, kde byla voda 

oslavována jako životodárná tekutina. [29] 
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5.3.3 Výhled na rok 2012 

 

Chřibská 33 a Hradišťské chodníčky byly a opět jsou dány  

do turistického kalendáře Valašsko – Chřiby i do celostátního kalendáře. Výstup 

na Brdo 2012 byl z kalendáře vypuštěn. To však neznamená, že se nebude konat. 

Samozřejmě v plánu vycházek na měsíc prosinec bude. V tomto roce je Chřibská 

33 jubilejní. U této příležitosti se mění místo startu a to u informačního střediska 

v Buchlovicích. Musí se přepracovat propozice a vypracovat účastnické listy. 

Klub se pokusí získat dotaci na tuto jubilejní akci. 

 

V posledních dvou letech jsou na 11 Vrcholů Chřibů – memoriál Miloše 

Hanáčka kritické poznámky. Že se vypouštějí vrcholy, že to není, co to bývalo 

atd. Skutečnost je ale taková, že zdolání všech 11 vrcholů za 1 den je velmi 

náročná akce a tedy jen pro zdatné jedince. Akce se však účastní jedinci s různou 

fyzickou dispozicí a tím dochází ke změnám v průběhu vycházky.  

Ale ve skutečnosti i v loňském roce se utvořila osmi členná skupina, která došla 

přes všechny vrcholy až do cíle. Rozdělení této akce a uskutečnění v měsíci říjnu 

je nad síly klubu. V říjnu se koná Chřibská a 2x Vrcholy – to by bylo moc. Klub 

musí celou situaci promyslet. 

 

V minulých letech prováděli někteří aktivní členové brigádně nátěry 

přístřešků a odpočívadel dle požadavků Lesů ČR. V minulém roce  

a už i v předminulém, bohužel k pokračování nátěrů nedošlo ne naší vinou.  

Pro tento rok si myslím, že pokud dojde k požadavku ze strany Lesů za stejných 

podmínek, určitě by členové nějakou pomoc dali dohromady. Přesto členové 

navíc čistí a starají se o čistotu a funkčnost studánek ve Chřibech. Velkou starost 

v poslední době jim dělá velmi špatný stav Zlatské studánky, kde pro její záchranu 

se bez pomoci Lesů ČR neobejdou. Ovšem to klub neovlivní. Lesům ČR mohou 

jen slíbit, že se v lesích chovají a budou chovat tak, aby nenarušovali dobré vztahy 

mezi sebou. [29] 
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5.4 Hradišťské chodníčky 

 

Obr. 5.2. Hradišťské chodníčky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Materiály KČT Uherské Hradiště – trasa je vyznačena modrou barvou 

[2012-1-23] 

 

Jižní tradiční turistická vycházka pro děti a jejich rodiče okolím Uherské 

Hradiště. Je to tradiční akce pořádaná pro mládež a rodiče s dětmi spojená 

s poznáváním nově otevřeného Městského turistického okruhu města Uherské 

Hradiště. Chodníčky mají část trasy společnou s městským turistickým okruhem. 

Na mapce jsou chodníčky vyznačeny modrou čarou. Část společná s okruhem je 

vyšrafovaná modročerveně. Při pochodu účastníci plní různé vědomostní  

a dovednostní úkoly. Poučí se i rodiče. Všechny děti obdrží v cíli drobné odměny. 

V roce 2011 se akce konala 18. 9. Start začal 8:30 do 10:00 hodin  

u obchodního střediska Dukla (vedle zimního stadionu). Startovné bylo 10 Kč. 

Vedoucím akce byla Eva Hohausová. Na start se dostavilo asi padesát účastníků. 

Na trase je čekala čtyři stanoviště. Nejvíce je asi zaujalo stanoviště lesníků  

u kaple svatého Rocha, kde se dozvěděly mnoho zajímavostí, se kterými je 

seznamovali opravdu fundovaní odborníci. Souběžně se uskutečnilo oficiální 

otevření Městského turistické stezky města Uherské Hradiště. Otevření povedl 

předseda KČT Uherské Hradiště František Čevela. Délka malého okruhu je  

7,5 km a velkého 12 km. Městský turistický okruh je značen bílo – červenou 
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značkou složenou ze dvou trojúhelníků, kterou používá KČT pro místní značení. 

V případě odbočení je značka doplněna šipkou. [21], [29] 

 

5.5 Městský turistický okruh Uherské Hradiště 

 

Tento okruh turisty navede na památky a významné místa města. Malý 

okruh mapuje historické budovy a jiné památky v centru města. Velký okruh 

turisty provede i po okrajových částech města, projdou kolem parku Rochus  

či  historických vinných sklepů v Mařaticích nebo někdejšího židovského hřbitova  

na konci města. Na mapce je okruh vyznačen červenou barvou. [24] 

 

5.5.1 Malý okruh 

 

Začíná na Masarykově náměstí (č. 1. Barokní kašna, č. 2. U Zlaté koruny, 

č. 3. Budova hotelu Slunce, č. 4. Nová radnice, č. 5. Komplex jezuitských budov) 

– Protzkarova – Zelný trh – Mariánské náměstí (č. 6. Dům č. p. 61, č. 7. Sloup se 

sochou svatého Floriána, č. 8. Barokní kašna, č. 9. Mariánský morový sloup,  

č. 10. Stará radnice) – Otakarova (č. 11. Hradební zeď, č. 12. Galerie Slováckého 

muzea) – 1. Lucemburského – U Komína – Moravní nábřeží (č. 13. Přístaviště) – 

Vodní (č. 14. Kaple svaté Alžběty) – Velehradská třída (č. 15. Slovácké divadlo, 

č. 16. Františkánský klášter, č. 17. Gymnázium, č. 18. Židovská synagoga) – 

Hradební – Obchodní – autobusové nádraží – Politických vězňů (č. 19. Bývalá 

věznice a justiční palác) – Všehrdova – přes hlavní křižovatku směrem k náměstí 

Míru – Smetanovy sady (č. 20. Slovácké muzeum) – kino Hvězda (č. 21. bývalý 

areál kasáren) – k zimnímu stadionu – směrovek „Vinohradská“ – Družstevní  

(č. 22. Hotel Koníček) – 1. máje – Školní – Polní – Nad Žlebem (č. 23. Špitalky, 

č. 24. Bývalý židovský hřbitov) – Třída Maršála Malinovského – 28. října – 

Lechova – Smetanovy sady (č. 25. Slovácká búda) – Třída M. Malinovského – 

V Teničkách – Na Morávce – Bastion – Hradební – U Reduty – Masarykovo 

náměstí. 
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5.5.2 Velký okruh 

 

Vychází z Masarykova náměstí a je totožný s Malým okruhem  

až ke směrovníku „Vinohradská“. Směrem vzhůru po Vinohradské ulici (č. 26. 

Historické vinné sklepy) – na konci ulice odbočit vlevo – kaple svatého Rocha (č. 

27.) – odbočit podle značení – k lyžařskému svahu – zpět na východiště Park 

Rochus (č. 28.) k směrovníku Vinohradská. Tento okruh je možné absolvovat  

i obráceně. U směrovníku Vinohradská odbočit vlevo – ve směru Park Rochus – 

od kaple svatého Rocha sestoupit Vinohradskou ulicí – zpět ke směrovníku 

Vinohradská. Odtud pokračovat po Malém okruhu – směr ulice Družstevní – přes 

Špitalky na Masarykovo náměstí. [24] 

 

Obr. 5.3. Městský turistický okruh Uherské Hradiště 

 

Zdroj:  Materiály KČT Uherské Hradiště – okruh je vyznačen červenou barvou 

[2012-1-23] 
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5.6 Chřibská třiatřicítka 

 

Chřibská třiatřicítka je nejstarší pořádaný pochod uvedený v kalendáři 

turistické oblasti Valašsko – Chřiby. Miloš Hanáček společně s Františkem Říhou 

stojí u kolébky této akce. Tuto turistickou akci pořádá odbor KČT Uherské 

Hradiště ve východní části Chřibů v okolí Velehradu a Buchlovic.  Horské pásmo 

Chřiby se střední výškou 346,6 m, nejvyšší a nejčlenitější území 

Středomoravských Karpat, se táhne téměř středem Moravy a odděluje severně 

položené roviny Hané od jižních rovin Slovácka. Celodenní akce se pravidelně 

koná první říjnovou sobotu. Dne 1. října 2011 se uskutečnil již 39. ročník  

a v roce 2012 se bude konat významné jubileum čtyřiceti let. Minulý rok přálo 

počasí, tudíž počet účastníků přesáhl stovku. Na své si přijdou příznivci pěší 

turistiky i cykloturistiky, ale i ti, kteří si chtějí protáhnout svaly při putování 

podzimní přírodou. Zúčastnit se mohou příznivci turistiky a dobré nálady, nejen 

z řad dospělých, ale i dětí. Zahrnuje výběr pěších tras až po nejdelší v délce  

33 km, která vede až na Brdo. Cyklotrasa je dlouhá 45 km. Start i cíl je pravidelně  

u Archeoskanzenu v Modré. Turisté mají i možnost se občerstvit  

na jednotlivých trasách například v hotel a bufetu u archeoskanzenu  

na Velehradě, hospodě pod Břesteckou skálou, v turistické chatě na Bunči nebo 

Salaši v autocampingu mezi Salašem a Velehradem. V průběhu cesty narazíme  

na významná místa Moravy. Mezi ně patří Archeoskanzen Modrá, Rozhledna  

na Brdu, Hrad Buchlov a kaple Svaté Barbory, Zámek v Buchlovicích, 

Sekvojovec obrovský na Chabaních a Velehrad. [22], [23] 

 

5.6.1 Trasy pochodu 

 

Trasa A – 33 km 

 

Start u archeoskanzenu Modrá – po modré na Velehrad a odtud  

po červené na Chabaně (5.3 km) – dále po červené kolem břestecké skály  

na Buchlov (8.5 km) K1 (kontrolní body na trase pochodu, které nejsou obsazeny) 

– po zelené kolem Barborky a hospody Pod skalou přes Dubový díl  

až na Salaš horní (14.2km) – po žluté k pomníku salašské tragedie a od pomníku 
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po modré na Brdo (19 km) – po červené na Bunč (21.5 km) a odtud po modré 

kolem Zlatské studánky přes Salaš dolní na Velehrad a k cíli v archeoskanzenu 

(33 km). Z rozcestí Salaš, horní můžeme také sejít po modré už na Velehrad  

a k cíli v archeoskanzenu. Tato trasa je dlouhá něco přes 20 km.  

 

Trasa B – 29 km 

 

Start u archeoskanzenu Modrá – po modré na Velehrad a odtud  

po červené na Chabaně (5.3 km), dále po červené kolem břestecké skály  

na Buchlov (8.5 km) K1 z Buchlova stále po červené kolem Zikmundova, 

Buchlovského kamene a Vlčáku na Brdo (18 km) K2 (kontrolní body na trase 

pochodu, které nejsou obsazeny), – po modré a posléze žluté na Salaš horní, odtud 

na Salaš dolní a dále po modré na Velehrad a k cíli v archeoskanzenu  

(29 km). Z Bunče je také možno sejít po zelené značce k Hubertce a odtud 

pokračovat po cyklostezce na Salaš, točna, popřípadě pokračovat po zelené  

až na Salaš, horní. Obě trasy lze zkrátit asi o 4 až 6 km když použijete ze Salaše 

na Velehrad autobus. Odjezd ze zastávky Salaš , točna ve 12:50 hod. a v 15:57 

hod. Časové intervaly mezi zastávkami Salaš, obecní úřad, Salaš(střed) a Salaš 

(dolina) jsou asi jedna minuta. 

 

Trasa C - 16.5 km 

 

Start u archeoskanzenu Modrá – po modré na Velehrad a odtud dále  

po červené na Chabaně (5.3 km) – z Chabaní po žluté na Dubový díl odtud  

po zelené na Salaš horní, odtud po žluté na Salaš dolní a dále po modré  

na Velehrad a k cíli v archeoskanzenu (16.5 km). 

 

Trasa D – 5.5 km 

 

Start u archeoskanzenu Modrá – po modré značce k rozhledně  

nad Modrou a od ní po modré dolů k potoku. Přejdeme přes most a vydáme se 

vlevo po polní cestě zpět do Modré. V modré odbočíme u obecního úřadu vpravo 
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a přejdeme přes kopec na Velehrad. Prohlédneme si kostel a Lapidárium a vrátíme 

se po cyklostezce kolem rybníčků k archeoskanzenu (5.5 km). 

 

Cyklotrasa – 45 km 

 

Od archeoskanzenu Modrá, přejezd po silnici kolem baziliky k hotelu 

Mlýn, zabočit vpravo a následně doleva, na směrové tabuli Chabaně 5050,  

na výjezdu z Velehradu před areálem zahradnictví doleva, značeno stále 5050  

po nezpevněné polní cestě (asi 2 km) stoupáme na Chabaně, sjezd ke hřišti  

na Břestku, doprava na trasu 5159 směr rozcestí pod Břesteckou skalou podle 

směrovky Buchlov 5159, asi po 3 km stoupání narazíme na žlutou turistickou 

značku, vydáme se vlevo stále značeno jako trasa 5159 ke statku Zikmundov  

a asi po 1 km vlevo podle značení 5159 až na Buchlov parkoviště, před hospodou 

"U Špalka", kde bude kontrolní místo K1.Pokračujeme zpátky  

po stejné trase 5159 a asi 50m před Zikmundovem odbočíme doleva (na úrovni 

vpravo altánek, vlevo křížek) - pozor není značeno směrovkou a po polní  

a následně lesní cestě sjíždíme do Starých Hutí. Na místní komunikaci odbočíme 

vlevo (směr Stupava) značeno jako 473, za obcí Staré Hutě asi po 50 m odbočíme 

vpravo a podle směrové tabule 5158 Vlčák, Bunč začínáme stoupat  

k bývalé hájovně, za ní doleva (neznačeno) a dojedeme na spojnici vysilače  

za motorestem Samota- Vlčák, kde odbočíme vpravo. Z Vlčáku stále po 5158  

na Brdo K2, možnost návštěvy rozhledny. Výstup, případně výjezd je značen 

směrovou tabulí z cyklotrasy, Dále pokračujeme směr Bunč 5158- zvýšená 

frekvence pohybu chodců. Z Bunče směr Salaš dolní 5018 kolem Zlacké studánky 

na Salaš a dále ‚po nové cyklostezce (není značena na mapě) - nájezd  

za koncovou tabulí obce vpravo od silnice na Velehrad a do cíle. [29] 
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Závěr 

 

Klub českých turistů patří mezi uznávané společenské organizace v České 

republice. V dnešní době má kolem čtyřiceti tisíc členů a každoročně členové 

pořádají přes tisíc různých akcí určených pro členy i nečleny klubu, kteří mají 

zájem o různé druhy turistiky - pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, 

mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně 

postižených a nejnověji i hipoturistiku. 

 

Věřím, že se mi podařilo dosáhnout cíle a to vykreslit historii, současnost  

i aktivity Klubu českých turistů a hlavně samotný Klub v Uherském Hradišti 

zajímavým způsobem a ukázat, že má co nabídnout i pro mladou generaci a ne jen 

pro lidi starší a v důchodovém věku. 

 

Já osobně jsem se přesvědčila, že lidé v tomto klubu jsou velmi přátelští  

a snaží se komukoliv pomoci a vyhovět. Tímto velmi děkuji za velkou ochotu 

paní sekretářce na ústředí KČT, která mi poslala Sborník, bez kterého bych se 

neobešla, jelikož žádná jiná literatura o tomto Klubu není a panu předsedovi KČT 

v Uherském Hradišti. Ten mi poskytl velkou část informací a materiálů  

o klubu v Uherském Hradišti. Bez jeho pomoci by pro mě psaní tohoto tématu 

bylo velmi obtížné.  

 

Na závěr můžu jen popřát KČT hodně štěstí při nacházení zejména nových 

mladých členů, kteří mají rádi turistiku a různé aktivity s tím spojené. Samotnému 

Klubu bych mohla jen doporučit zaměřit se více na lepší propagaci, protože 

většina mládeže o Klubu vůbec neví a přitom by se ráda stala dlouhodobým 

členem. Ovšem tohle může být problém z hlediska financí, jelikož peněz je zde 

docela málo. Doporučila bych spolupráci například s různými turistickými 

kroužky ve školách. Zde se může nacházet mnoho budoucích zájemců a možná  

i schopných lidí, o kterých se bude psát v dalších vydání Sborníku. 

 



 

 65 

Seznam použité literatury 

Knižní zdroje 

[1] ADAMS, Mike a TOMASI, T. J. Hrajte lépe golf. Fragment, 2000. 176 s. 

ISBN 807200381X 

[2] DEMETROVIČ, Ernest a kolektiv. Encyklopedie tělesné kultury. Praha: 

Olympia, 1988. 462 s. ISBN 8070960469, 9788070960462 

[3] HAVELKA, Jan a kolektiv. Sborník Klubu českých turistů. 1.vyd. [Praha]: 

S&D, 2008, 232 s. ISBN 978-80-86899-33-6  

[4] HRDOUŠEK, Vít a kolektiv, Bílé Karpaty, Turistický průvodce, 1. vyd. 

Uherské Hradiště: L. V. Print, Stará Tenice 1132, 1998, 232 s. bez ISBN 

[5] HRDOUŠEK, Vít a kolektiv, Chřiby, Turistický průvodce, 1. vyd. Uherské 

Hradiště: L. V. Print, Stará Tenice 1132, 1999, 259 s. bez ISBN 

[6] ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 1999. 244 

s. ISBN 80-85970-27-9. 

[7] PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: 

MMR ČR, 2002, 448 s. ISBN8023901524, 9788023901528 

 

Internetové zdroje 

[8] Turistický a outdoorový portál [online]. [citace 2012-1-5]. Dostupné 

z: http://www.treking.cz/treky/alpinismus-treking-turistika.htm 

[9] Otavská plavba [online]. [citace 2012-1-5]. Dostupné 

z: http://www.otavskaplavba.cz/op/fr.asp?tab=op9&id=156&burl=&pt=HI 

[10] TV Turistika [online]. [citace 2012-1-5]. Dostupné z: 

https://www.utvs.cvut.cz/telocvik/turistika/index.php?sekce=vyznam_turistiky  

 [11] TV Turistika [online]. [citace 2012-1-9]. Dostupné z: 

https://www.utvs.cvut.cz/telocvik/turistika/index.php?sekce=slozky_turistiky     

[12] TV Turistika [online]. [citace 2012-1-9]. Dostupné z: 

https://www.utvs.cvut.cz/telocvik/turistika/index.php?sekce=priprava_na_turu_a_

vybaveni  

 [13] Jak získat „turistický odznak“ [online]. [citace 2012-1-10]. Dostupné z: 

http://www.plzenskykraj.kct.cz/oto/oto.htm  

[14] Časopis Turista [online]. [citace 2012-1-10]. Dostupné z: 

www.turista.nacestu.cz  

http://www.otavskaplavba.cz/op/fr.asp?tab=op9&id=156&burl=&pt=HI
https://www.utvs.cvut.cz/telocvik/turistika/index.php?sekce=vyznam_turistiky
https://www.utvs.cvut.cz/telocvik/turistika/index.php?sekce=slozky_turistiky
https://www.utvs.cvut.cz/telocvik/turistika/index.php?sekce=priprava_na_turu_a_vybaveni
https://www.utvs.cvut.cz/telocvik/turistika/index.php?sekce=priprava_na_turu_a_vybaveni
http://www.plzenskykraj.kct.cz/oto/oto.htm
http://www.turista.nacestu.cz/


 

 66 

[15] Klub českých turistů [online]. [citace 2012-1-10]. Dostupné z: 

http://www.kct.cz/mapy-kct  

[16] Klub českých turistů [online]. [citace 2012-1-15]. Dostupné z: 

www.kct.cz/turisticke-znaceni  

 [17] Průvodce po naučných stezkách v Praze a středních Čechách [online].  

[citace 2012-1-18]. Dostupné z: http://www.stezky.info/obecne-o-stezkach/co-je-

naucna-stezka.htm  

[18] Operační program životní prostředí [online]. [citace 2012-1-18]. Dostupné z: 

http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/ 

[19] Klub českých turistů [online]. [citace 2012-1-18]. Dostupné z: 

http://www.kct.cz/clenstvi  

[20] Průvodce slevovým systémem Eurobeds a výhodami členů KČT [online]. 

[citace 2012-1-23].  Dostupné z: 

http://www.eurobeds.cz/index.php?kat=1&id=0&jazyk=cz  

[21] Slovácko úplný průvodce regionem: Hradišťské chodníčky a otevření 

Městského turistického okruhu [online]. [citace 2012-1-23]. Dostupné z: 

http://www.slovacko.cz/akce/24207/  

[22] Východní Morava: Chřibská třiatřicítka pro pěší a turisty [online].  

[citace 2012-1-23]. Dostupné z: http://www.vychodni-morava.cz/akce/8104/  

[23]Slovácký deník [online]. [citace 2012-1-23]. Dostupné z: 

http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/prestizni-chribskou-triatricitku-prozarilo-

slunce.html 

[24] Uherské Hradiště oficiální portál města: Městský turistický okruh [online].  

[citace 2012-1-23]. Dostupné z: http://www.mesto-uh.cz/Articles/31755-2-

Mestsky+turisticky+okruh.aspx 

[25] Czech Tourism [online]. [citace 2012-2-15]. Dostupné z: 

http://www.czechtourism.cz/uvod-1/ 

[26] Turistický portál České republiky [online]. [citace 2012-2-15]. Dostupné z: 

http://www.czecot.cz/?id_tema=87 

[27] Horolezectví [online]. [citace 2012-2-15]. Dostupné z: 

http://www.horolezectvi24.cz/ 

http://www.kct.cz/mapy-kct
http://www.kct.cz/turisticke-znaceni
http://www.stezky.info/obecne-o-stezkach/co-je-naucna-stezka.htm
http://www.stezky.info/obecne-o-stezkach/co-je-naucna-stezka.htm
http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/
http://www.kct.cz/clenstvi
http://www.eurobeds.cz/index.php?kat=1&id=0&jazyk=cz
http://www.slovacko.cz/akce/24207/
http://www.vychodni-morava.cz/akce/8104/
http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/prestizni-chribskou-triatricitku-prozarilo-slunce.html
http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/prestizni-chribskou-triatricitku-prozarilo-slunce.html
http://www.mesto-uh.cz/Articles/31755-2-Mestsky+turisticky+okruh.aspx
http://www.mesto-uh.cz/Articles/31755-2-Mestsky+turisticky+okruh.aspx
http://www.czechtourism.cz/uvod-1/
http://www.czecot.cz/?id_tema=87


 

 67 

[28] Snowbording [online]. [citace 2012-2-15]. Dostupné z: 

http://www.snowboarding.kx.cz/charakteristika_snowboardingu.html 

Ostatní zdroje 

[29] materiály KČT Uherské Hradiště 

[30] přednášky Václava Lednického, rok 2010 

 

http://www.snowboarding.kx.cz/charakteristika_snowboardingu.html


 

 68 

Seznam obrázků 

Obr. 2.1. Pásová značka……………………………………………………… 20 

Obr. 2.2. Šipka…………………………………………………….…………. 20 

Obr. 2.3. Odbočka ke zřícenině hradu či jiného objektu…………….……..... 20 

Obr. 2.4. Koncová značka………………….………………………………... 20 

Obr. 2.5. Lyžařská pásová značka………………………….………………... 21 

Obr. 2.6. Lyžařská směrovka……………….………………………………... 21 

Obr. 2.7. Návěst před křižovatkou…………………….…………………….. 22 

Obr. 2.8. Směrová tabule…………….………………………………………. 22 

Obr. 2.9. Směrová tabulka………………………….…………………………22 

Obr. 2.10. Cykloturistická směrovka……………………………….…………22 

Obr. 2.11. Cykloturistická šipka a značka……….……………………………23 

Obr. 2.12. Značka naučné stezky………………….…………………………. 24 

Obr. 2.13. Místní značka…………….……………………………………….. 24 

Obr. 2.14. Časopis Turista…………………….…………………………….... 33 

Obr. 3.1. Valašsko…………...……………………………………………….. 40 

Obr. 3.2. Chřiby………………...……………………………………………. 40 

Obr. 5.1. Karta Eurobeds…………………………………………………….. 53 

Obr. 5.2. Hradišťské chodníčky………...……………………………………. 58 

Obr. 5.3. Městský turistický okruh Uherské Hradiště………...……………… 60 

 

 

 

   

 

 



 

 69 

Seznam tabulek 

Tab. 3.1. Výběr turistických tras v oblasti Chřiby……………………….….. 42 

Tab. 3.2. Výběr turistických tras v oblasti Bílé Karpaty…………………….  42 

Tab. 3.3.  Příjmy za rok 2010………………………………………………..  45 

Tab. 3.4. Výdaje za rok 2010………………………………………………..  46 

Tab. 3.5. Příjmy za rok 2011…………………….…………………………..  47 

Tab. 3.6. Výdaje za rok 2011………………………………………………..  47 



 

 70 

Seznam grafů 

Graf 4.1. Poměr mužů a žen v KČT Uherské Hradiště……………………… 49 

Graf 4.2. Návštěvnost jednotulivých zemí u žen……………………………. 51 

Graf 4.3. Návštěvnost jednotulivých zemí u mužů………………………….. 51 

 



 

 71 

Seznam zkratek 

KTČ  Klub českých turistů 

KČST  Klub československých turistů 

KSTL 

ČOS 

ČSTV 

ČASPV 

MZST 

ČSK 

KST 

MŠMT 

MMR 

ATOM 

OTO 

TTO 

UIAA 

OZP 

KPZ 

TJ 

K1  

 

 

 

Klub slovenských turistov a lyžiarov 

Československé obce sokolské 

Český svaz tělesné výchovy 

Českou asociací sportu pro všechny 

Mezinárodních zimních srazů turistů 

Český sportovní klub 

Klub slovenských turistů 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Asociace turistických oddílů mládeže 

Oblastní turistický odznak 

Tematické turistické odznaky 

Mezinárodní horolezecká a lyžařská federace 

Osoby se zdravotním postižením 

Krabička poslední záchrany 

Tělovýchovná jednota 

Kontrolní bod 1 

K2  

A.S. 

ČSOB 

EWV 

OTK 

 Kontrolní bod 2 

Akciová společnost 

Československá obchodní banka 

Evropská asociace turistických klubů 

Der Österreichische Touristenklub 

S.R.O.           Společnost s ručením omezeným 



 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Prohlašuji, že 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně 

vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla 

v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního 

a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

(dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, 

bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě 

archivována  

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské 

práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v 

takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu 

nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich 

skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 11. 5. 2012 

 

 

 

           

                                                       

      

 ..…..………………………………… 

                                                                       jméno a příjmení studenta 

 


