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Vážení turisté, 
 
rok 2020 byl jedním velkým testem naší odolnosti a vytrvalosti. Kvůli nákaze se řada akcí vůbec 
neuskutečnila nebo byla přesunuta na podzimní termín, ale i v tomto období nemohla být 
uskutečněna kvůli druhé vlně nákazy. My turisté jsme však většinou optimisté, a tak s vytrvalostí nám 
vlastní připravujeme turistické akce pro příští rok 2021. Jen poučeni rokem „covidovým“ se, jako už 
mnohokrát před tím z jiných důvodů, přizpůsobíme a připravíme akce tak, abychom včas mohli 
reagovat na případná vyhlášená epidemiologická opatření a přizpůsobit tomu formu a průběh akcí.  
 

Velmi jsme zvažovali, zda vůbec vydat tištěnou verzi oblastního kalendáře turistických akcí. Naše 
jediné oblastní periodikum ale obsahuje i řadu dalších cenných informací k turistickému vyžití  
i individuální poznávací činnosti, bylo by tedy krokem zpět ročník 2021 vynechat. Kalendář akcí sice 
vychází ve skromnějším vydání, ale vše důležité v něm najdete. 
 

O to víc apeluji na všechny turisty organizované i neorganizované, aby ocenili svou účastí naše 
vedoucí a cvičitele turistiky, kteří i přes uvedená rizika vkládají svůj volný čas a často i vlastní 
prostředky do přípravy turistických výletů a akcí pro veřejnost i pro členy svých odborů KČT. Vaše 
účast na těchto akcích je jedinou odměnou za jejich vytrvalost a vzdor všem nepříznivým podmínkám. 
Nejsou jimi jenom hygienická opatření, ale i přebujelý úřednický šiml při povolování akcí, obstrukce na 
straně zejména soukromých vlastníků a nájemců pozemků, i nedostatek financí v některých 
odborech. 
 

A přesto jsou v těžších časech i dobré okamžiky. Na konci srpna jsem mohl být u založení prvního 
nového odboru KČT v Karlovarském kraji od roku 1991. Konečně můžeme říci, že i katastr obce 
Valeč je součástí oblasti nejen územně, ale i turisticky. Přivítejte i vy mezi námi členy KČT, odbor 
Barokní Valeč a přejte jim výdrž a sílu uskutečnit všechny plány na podporu rozvoje turistiky  
a cestovního ruchu ve Valči.  
 

Chceme dát prostor i vám, kteří se věnujete amatérskému filmování, ať už vlastních cest za 
poznáním nebo společných putování s dalšími členy svého odboru. Právě vám je určena výzva 
k podání přihlášky a doručení vašich krátkých filmů na podzimní Festival amatérských filmů Sokolov 
2021. 
 

Pro držitele i nové zájemce o kvalifikaci vedoucího či cvičitele turistiky plánujeme dubnové víkendové 
školení a zkoušky, k dispozici je 15 lůžek pro přespolní a další místa pro ty, kdo mohou snadno 
dojíždět. Je mezi námi také řada značkařů, kteří věnují spoustu svého volného času údržbě a obnově 
turistických značených tras, a také členů výborů jednotlivých odborů KČT a oblastního výboru, kteří 
zajišťují tu „neviditelnou“ organizační část činnosti klubu. Je také potřeba psát a propagovat zajímavá 
místa Karlovarského kraje v časopisu TURISTA, na webu oblasti www.kctkv.cz a v dalších 
periodicích. Inu, turistika má řadu podob, ale cíle – pohyb v přírodním i kulturním prostředí  
a poznávání nového a vytváření podmínek pro tyto aktivity – zůstávají stejné.    

Náklad tohoto kalendáře turistických akcí se dostane do rukou turistů z řad členské základny,  
z části pak turistům nečlenům v oblasti KČT Karlovarský kraj. Přibližně 300 výtisků je distribuováno 
zájemcům o turistiku v našem kraji prostřednictvím Destinační agentury Karlovarského kraje ŽIVÝ 
KRAJ a Odboru lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje do celé republiky. 
 

 Připomenu na tomto místě také v rámci republiky záviděníhodnou finanční podporu 
Karlovarského kraje na údržbu a rozvoj turistických značených tras KČT a péči, kterou věnuje tak 
zásadním projektům cestovního ruchu, jako jsou Cyklostezka Ohře, Vodácká Ohře a Hřebenová trasa 
Krušných hor, ale i pěším, cyklo a běžeckým trasám. Díky vzájemné podpoře a dobré spolupráci se 
subjekty cestovního ruchu a s krajskou samosprávou je tak zajištěna propagace našich turistických 
aktivit pro rozvoj cestovního ruchu v Karlovarském kraji i údržba a rozvoj kvalitního systému 
značených turistických tras ve správě KČT.  
  
 

 Přeji vám pevné zdraví a na turistiku i poznávání bohatý rok 2021.  
 
 
     za KČT, oblast Karlovarský kraj    
  Ladislav Zoubek, předseda oblastního výboru 

 
Děkujeme fotografům z jednotlivých odborů za poskytnuté fotografie do tohoto kalendáře akcí. 

Na akcích uvedených v tomto kalendáři může být pořizována fotodokumentace  
a videodokumentace pro potřeby prezentace KČT a veřejnoprávních médií.

 1 

Vážení turisté, 
 
rok 2020 byl jedním velkým testem naší odolnosti a vytrvalosti. Kvůli nákaze se řada akcí vůbec 
neuskutečnila nebo byla přesunuta na podzimní termín, ale i v tomto období nemohla být 
uskutečněna kvůli druhé vlně nákazy. My turisté jsme však většinou optimisté, a tak s vytrvalostí nám 
vlastní připravujeme turistické akce pro příští rok 2021. Jen poučeni rokem „covidovým“ se, jako už 
mnohokrát před tím z jiných důvodů, přizpůsobíme a připravíme akce tak, abychom včas mohli 
reagovat na případná vyhlášená epidemiologická opatření a přizpůsobit tomu formu a průběh akcí.  
 

Velmi jsme zvažovali, zda vůbec vydat tištěnou verzi oblastního kalendáře turistických akcí. Naše 
jediné oblastní periodikum ale obsahuje i řadu dalších cenných informací k turistickému vyžití  
i individuální poznávací činnosti, bylo by tedy krokem zpět ročník 2021 vynechat. Kalendář akcí sice 
vychází ve skromnějším vydání, ale vše důležité v něm najdete. 
 

O to víc apeluji na všechny turisty organizované i neorganizované, aby ocenili svou účastí naše 
vedoucí a cvičitele turistiky, kteří i přes uvedená rizika vkládají svůj volný čas a často i vlastní 
prostředky do přípravy turistických výletů a akcí pro veřejnost i pro členy svých odborů KČT. Vaše 
účast na těchto akcích je jedinou odměnou za jejich vytrvalost a vzdor všem nepříznivým podmínkám. 
Nejsou jimi jenom hygienická opatření, ale i přebujelý úřednický šiml při povolování akcí, obstrukce na 
straně zejména soukromých vlastníků a nájemců pozemků, i nedostatek financí v některých 
odborech. 
 

A přesto jsou v těžších časech i dobré okamžiky. Na konci srpna jsem mohl být u založení prvního 
nového odboru KČT v Karlovarském kraji od roku 1991. Konečně můžeme říci, že i katastr obce 
Valeč je součástí oblasti nejen územně, ale i turisticky. Přivítejte i vy mezi námi členy KČT, odbor 
Barokní Valeč a přejte jim výdrž a sílu uskutečnit všechny plány na podporu rozvoje turistiky  
a cestovního ruchu ve Valči.  
 

Chceme dát prostor i vám, kteří se věnujete amatérskému filmování, ať už vlastních cest za 
poznáním nebo společných putování s dalšími členy svého odboru. Právě vám je určena výzva 
k podání přihlášky a doručení vašich krátkých filmů na podzimní Festival amatérských filmů Sokolov 
2021. 
 

Pro držitele i nové zájemce o kvalifikaci vedoucího či cvičitele turistiky plánujeme dubnové víkendové 
školení a zkoušky, k dispozici je 15 lůžek pro přespolní a další místa pro ty, kdo mohou snadno 
dojíždět. Je mezi námi také řada značkařů, kteří věnují spoustu svého volného času údržbě a obnově 
turistických značených tras, a také členů výborů jednotlivých odborů KČT a oblastního výboru, kteří 
zajišťují tu „neviditelnou“ organizační část činnosti klubu. Je také potřeba psát a propagovat zajímavá 
místa Karlovarského kraje v časopisu TURISTA, na webu oblasti www.kctkv.cz a v dalších 
periodicích. Inu, turistika má řadu podob, ale cíle – pohyb v přírodním i kulturním prostředí  
a poznávání nového a vytváření podmínek pro tyto aktivity – zůstávají stejné.    

Náklad tohoto kalendáře turistických akcí se dostane do rukou turistů z řad členské základny,  
z části pak turistům nečlenům v oblasti KČT Karlovarský kraj. Přibližně 300 výtisků je distribuováno 
zájemcům o turistiku v našem kraji prostřednictvím Destinační agentury Karlovarského kraje ŽIVÝ 
KRAJ a Odboru lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje do celé republiky. 
 

 Připomenu na tomto místě také v rámci republiky záviděníhodnou finanční podporu 
Karlovarského kraje na údržbu a rozvoj turistických značených tras KČT a péči, kterou věnuje tak 
zásadním projektům cestovního ruchu, jako jsou Cyklostezka Ohře, Vodácká Ohře a Hřebenová trasa 
Krušných hor, ale i pěším, cyklo a běžeckým trasám. Díky vzájemné podpoře a dobré spolupráci se 
subjekty cestovního ruchu a s krajskou samosprávou je tak zajištěna propagace našich turistických 
aktivit pro rozvoj cestovního ruchu v Karlovarském kraji i údržba a rozvoj kvalitního systému 
značených turistických tras ve správě KČT.  
  
 

 Přeji vám pevné zdraví a na turistiku i poznávání bohatý rok 2021.  
 
 
     za KČT, oblast Karlovarský kraj    
  Ladislav Zoubek, předseda oblastního výboru 

 
Děkujeme fotografům z jednotlivých odborů za poskytnuté fotografie do tohoto kalendáře akcí. 
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Tabulkový kalendář 2021 
 

LEDEN ÚNOR BŘEZEN 
Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 
25 26 27 28 29 30  31        29 30 31         

do 3. 1. vánoční prázdniny 
29. 1. pololetní prázdniny 

 
1. - 7. 3. jarní prázdniny 

Karlovarský kraj 
   

DUBEN KVĚTEN ČERVEN 
Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

   1 2 3 4           1 2  1 2 3 4 5 6 
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 
26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30 28 29 30        
       31              

1. 4. velikonoční prázdniny     
   

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ 
Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 

   1 2 3 4       1     1 2 3 4 5 
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30      
       30 31                
1. 7. – 31. 7. hlavní prázdniny 1. 8. – 31. 8. hlavní prázdniny             

   

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 
Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30  31 29 30          27 28 29 30 31     

29. 10. podzimní prázdniny        23. 12. – 2. 1. 2022 vánoční 
prázdniny  

 
 

  

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ  
VAŠE DOBRÁ ZNAČKA 

www.kct.cz, www.kctkv.cz 
 
 



 3 

NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK 
       
Již od roku 2004 pořádají členové Klubu českých turistů sérii 
novoročních pochodů pod názvem „Novoroční čtyřlístek“.  
Tím byla založena tradice pochodů. Od roku 2008 se v rámci 
pochodů vybírají peněžní prostředky na podporu výstavby 
bezbariérových turistických tras pro vozíčkáře. V období okolo 
Nového roku 2021 (od 25. prosince do 15. ledna) je připravena 
řada pochodů po celé České republice, které se k této 
ušlechtilé myšlence hlásí, a kterých se můžete zúčastnit i Vy. 
Podrobný seznam akcí NČ 2021 naleznete na webu KČT,  
či v kalendáři akcí uvedených dále s ikonkou srdíčka).                  

 

Čtyři novoroční dobré skutky (Jak na Nový rok, tak po celý rok – staré české přísloví) 
1.  Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou pohodlnost a udělej něco pro sebe. 
2. Pozvi někoho ze svého okolí – udělej radost někomu ze svých bližních tím, že jej vezmeš s 

sebou. 
3. Poznej kus přírody – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly. 
4. Přispěj potřebným – částkou od 20 Kč výše na konto, vyhlášené KČT na podporu aktivit pro 

zdravotně handicapované spoluobčany. Získané prostředky budou využity na vyznačení turistické 
trasy pro vozíčkáře nebo k úpravám bezbariérového přístupu v chatách KČT. Přispět můžete i 
přímo na účet č.: 51-0938150237/0100. Více na www.kct.cz 

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

Veřejná sbírka na obnovu TCH Prachov 
 

V roce 2019 zahájil KČT veřejnou sbírku na obnovu TCH Prachov. Peněžní prostředky je 
možné zasílat na účet 115-9884740207/0100. Více na www.kct.cz 
 
 

Veřejná sbírka na obnovu TCH Dobrošov 
 

Spolek KČT Náchod vyhlásil veřejnou sbírku na opravu a dostavbu Jiráskovy chaty na 
Dobrošově podle původního architektonického návrhu Dušana Jurkoviče. TCH patří mezi 
významné historické chaty KČT. Peněžní prostředky je možné zasílat na transparentní účet 
285648352/0300 u ČSOB. 
 
 

Veřejná sbírka na TCH Češka koča 
 

Stále běží veřejná sbírka za účelem získání peněžních prostředků na pomoc chatě Češka 
koča. Vybrané prostředky budou využity po domluvě s obcí Zgornje Jezersko a partnerským 
Planinským družstvem Zgornje Jezersko pro rekonstrukci a případné rozšíření chaty. Sbírku 
vyhlásil Český odbor Slovinského planinského družstva 2017 se sídlem v Praze 5. Finanční 
prostředky je možné zasílat na transparentní bankovní účet č. 2201524344/2010 vedený  
u společnosti Fio banka a.s. Více o sbírce najdete na www.alpenverein.cz  
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DVOUSTOVKA – 200 turistických akcí KČT 
 

 

Upomínkový odznak Dvoustovka je určen pro všechny zájemce o turistiku, a to bez 
ohledu na jejich členství v Klubu českých turistů (KČT) a věk. Plní se aktivní účastí 
na turistických akcích zařazených do Dvoustovky (200 vybraných akcí – seznam je 
uveden na internetové adrese: www.kct.cz - sekce pěší turistiky) a v celostátním 
kalendáři turistických akcí KČT, vydávaném DP Za posledním puchýřem. Akce, které 
nejsou v celostátním kalendáři, nebudou uznány. 

 

Podmínky pro získání odznaku: 
1.  Pro získání odznaků je třeba z Dvoustovky absolvovat 15 akcí pro 1. stupeň odznaku. Dalších 35 (celkem 

50) pro 2. stupeň. Dalších 50 (celkem 100) pro 3. stupeň. Dalších 50 (celkem 150) pro 4. stupeň. Dalších 
50 (celkem 200) pro 5. stupeň. Účast na stejně nazvané akci lze v různých letech opakovat. 

2.  Vícedenní akce se považují za akci jedinou. 
3.  Odznaky se vydávají na významných akcích KČT, turista musí předložit záznamník (pro vydání vyššího 

stupně i záznamník předchozí). 
4.  Odpovídající záznamníky jsou čtyři. První záznamník lze stáhnout z internetové adresy www.kct.cz (sekce 

pěší turistiky) nebo ho lze získat na akcích zařazených do Dvoustovky a slouží k plnění podmínek 1. a 2. 
stupně. Další záznamníky od 3. stupně a v odpovídající barvě odznaku každý obdrží při výdeji odznaků, 
které mají pět stupňů. Liší se barvou: zelený, červený, žlutý, modrý a šedý. Cena každého z nich je 30 Kč. 

5.  Zápisy do záznamníků si turisté provádějí sami. Absolvování akce na základě předložených dokladů 
potvrzuje pořadatel akce nebo vedoucí nebo cvičitel odboru KČT, kde je turista registrován – tato možnost 
platí pro členy KČT. Nečlenům klubu lze ověřit splnění při výdeji odznaků na základě předložených dokladů. 

6.  Tato aktivita není časově omezena, bude trvat po dobu platnosti Dvoustovky. 
7.  Do plnění podmínek se započítává účast na turistických akcích Dvoustovky od 1. 1. 2007. 
8.  Podmínky upomínkového odznaku nelze plnit na turistických akcích zařazených do cyklu Podvečerní 

pochody Prahou.  
 

DVOUSTOVKA V KARLOVARSKÉM KRAJI v roce 2021 
 

P. č. Datum Název akce Místo 
konání Pořadatel 

Účastníků  
minulý 
ročník 

1 1. 1. 2021  Novoroční setkání pod 
rozhlednou Cibulka Oloví KČT, odbor Krušné hory 

Sokolov 500 

2 6. 2. 2021 Zimním krajem léčivých vod Mariánské 
Lázně 

KČT, odbor Mariánské 
Lázně 359 

3 20. 3. 2021 Jarní setkání turistů Karlovarské 
oblasti 

Horní 
Slavkov 

KČT, odbor Mariánské 
Lázně a Město Horní 
Slavkov 

243 

4 31. 3. 2021 Na Bílou vodu pro velikonoční 
vajíčko Chodov KČT, odbor Chodov  

5 23. – 25. 4. 2021 Putování okolo Chodova Chodov KČT, odbor Chodov  

6 24. 4. 2021 Plesenský výšlap Plesná KČT, odbor Union Cheb 
a Město Plesná 88 

7 7. - 9. 5. 2021 Májovým Chebskem Cheb KČT, odbor Union Cheb 232 

8 29. 5. 2021 Krajem léčivých vod Ovesné 
Kladruby 

KČT, odbor Mariánské 
Lázně a Obec Ovesné 
Kladruby 

129 

9 19. 6. 2021 KV50 – Karlovarský letní 
slunovrat Karlovy Vary KČT, odbor Slovan 

Karlovy Vary 100 

10 27. - 29. 8. 2021 Sokolovská padesátka Sokolov KČT, odbor Krušné hory 
Sokolov 220 

11 10. - 12. 9. 2021 Hraničářská 30 Cheb KČT, odbor Union Cheb 190 

12 12. 9. 2021 Pochod okolím Teplé Teplá - 
Poutnov 

KČT, odbor Mariánské 
Lázně a Město Teplá  70 

13 18. 9. 2021 Plesenský půlmaraton Plesná KČT, odbor Union Cheb 
a Město Plesná 140 

14 9. 10. 2021 O Jáchymovský tolar Jáchymov KČT, odbor Slovan 
Karlovy Vary  40 

15 29. 12. 2021 Předsilvestrovská vycházka na 
Bílou vodu Chodov KČT, odbor Chodov  
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TURISTICKÁ RODINA 2021 
 
Do čtvrtého ročníku vstupuje projekt rodinné turistiky pro rodiny s dětmi „TURISTICKÁ RODINA“. 
Cílem tohoto projektu je získání rodin pro turistickou činnost, aktivní pohyb v přírodě. 
 

Základní podmínky účasti:   
- členové rodiny musí být členy KČT 
- rodina se musí registrovat a zároveň si stáhnout průkaz a list na razítka  
 

Na základě registrace získá rodina průkaz s registračním číslem a razítkovací list. Podrobné 
informace a přihláška jsou ke stažení na webových stránkách KČT – sekce rodinné turistiky (RT).  
Registrovaná rodina se může po celý rok účastnit jakékoliv turistické akce. Tato aktivita probíhá od  
1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. 
Do 31. ledna 2022 je nutné zaslat naskenovaný průkaz a razítkovací list na e-mailovou adresu 
m.vincencova@gmail.com.  
Sekce rodinné turistiky vyhodnotí pořadí rodin do 14. února 2022. Rodiny, které se zúčastní nejvíce 
akcí, získají hodnotné ceny. 
 

Vážené rodiny s dětmi, je jen na vás, kolik akcí navštívíte. Záleží jen na vašem rozhodnutí a vaší 
chuti něco s dětmi podniknout.  
 

KČT, Sekce rodinné turistiky 
 

   
 
 
 

 
 

KALENDÁŘ AKCÍ 
 

 
 
Vysvětlivky zkratek a symbolů:  
 

pěší turistika (PT) běžecká turistika (BT) cykloturistika (CT) 

lyžařská turistika (LT) vysokohorská   
turistika (VHT) vodní turistika (VT) 

turistika na koni (HT) kočárková trasa (KT) rodinná turistika (RT) 
turistika zdravotně  
postižených (ZP) akce A-TOMu (ATOM) sleva KČT 

akce Novoroční 
čtyřlístek (NČ) akce Turistické známky akce IVV 

Dvoustovka (akce 200)  etapový pochod (EP)  turistický zájezd (TZ) 

Nordic Walking   
 

Protože vývoj epidemie COVID-19 nedokáží s jistotou předvídat ani odborníci, sledujte bedlivě 
webové stránky www.kctkv.cz a www.kct.cz. Pokud dojde k omezení počtu účastníků 
turistických akcí nebo dokonce jejich zákazu, budeme vás informovat o tom, za jakých 
podmínek a zda vůbec se akce uskuteční. Informace vám samozřejmě poskytnou i kontaktní 
osoby, uvedené u dané akce. 
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LEDEN 
 
 
1. 1. Novoroční FIT - výstup na Podhorní vrch (44. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Mariánské Lázně 
 trasy:  PT10 km, HT 10 km, dle propozic 
 start:  individuální nebo hromadný, dle propozic 
 cíl: sedlo pod vrcholem, pořadatelé zde budou od 10:00 do 15:00 hodin 
 informace: Růžena Balatá, Hlavní 224, 353 01 Mariánské Lázně, 

tel. 733 579 558, e-mail: ribaml@seznam.cz  
 
1. 1. Novoroční setkání pod rozhlednou Cibulka (7. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Krušné hory Sokolov 
 trasy:  hvězdicový pochod, podle vlastního výběru 
 start:  Oloví, okr. Sokolov, individuální 
 cíl: rozhledna Cibulka u Oloví 10:00 - 12:00 hodin  
 informace: Josef Ticha, Bukovany 132, 357 55 Bukovany u Sokolova, 

e-mail: pepa.ticha@centrum.cz, tel. 777 830 672 
https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov/ 

 
1. 1. Na Nový rok opět na hrad Šumburk (18. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 
 trasy:  PT 13 km 
 start:  Klášterec nad Ohří okr. Chomutov žst., v 11:00 
 cíl: Perštejn, restaurace Betty do 17:00 hodin, mapa 
 informace: Jiří Jásek, Moskevská 47, 360 01 K. Vary 

tel. 776 619 362, e-mail: jirijasek@centrum.cz 
RNDr. Fr. Wohlmuth, Klínovecká 966/2, 363 0 Ostrov n. O. 
tel. 603 209 270, e-mail: fjw@volny.cz, http://www.kctkvary.cz 

 
1. 1. Novoroční výstup na Zelenou horu (12. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Union Cheb a Město Cheb 
 trasy:  PT – individuální  
 start:  individuální 
 cíl: Bismarckova rozhledna na Zelené hoře 12:00 - 15:00 hodin 
 informace: Vít Lodr, Příkopní 11, 350 02 Cheb, 736 754 156,  

e-mail: vitlodr@seznam.cz, http://unioncheb.netstranky.cz  
TIC Cheb, infocentrum@cheb.cz, tel. 354 440 302, https://tic.cheb.cz 
https://www.unioncheb.netstranky.cz                                     

 
1. 1. Novoroční výstup k Homolce (38. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Slavoj Bečov nad Teplou 
 trasy:  PT - 3 km, CT 3 km, LT 3 km 
 start:  Bečov nad Teplou 13:30 hodin 
 cíl: Přírodní památka Homolka, do 16:30 hodin 
 informace: Ing. Jiří Šindelář, Nová 448, 364 64 Bečov nad Teplou,  

e-mail: kctslavojbecov@seznam.cz, tel. 736 642 792, 737 274 168 
https://www://slavojbecov.cz 

 
22. - 24.1.   Zimní táboření v Chebské kotlině (10. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Union Cheb 
 místo:  Chebská pánev, Starý Hrozňatov 
 obtížnost: L 
 informace: Vít Lodr, Příkopní 11, 35002 Cheb, http://unioncheb.netstranky.cz 

tel. 736 754 156, e-mail: vitlodr@seznam.cz, js.sl@seznam.cz 
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22. - 25. 1. Mezinárodní lyžařský přejezd Krušných hor  

Kraslice – Chomutov (52. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Krušné hory Sokolov  
 registrace: akce je jen pro předem přihlášené, přihlášky na vyžádání,  

hlavní uzávěrka 30. 11. 2020 
 trasy:  Krušnohorská lyžařská magistrála, LT 105 km 
 start:  Skupina 22. ledna / Kraslice, Kulturní dům v 7:30 hodin  

Skupina 23. ledna / Kraslice, Kulturní dům v 7:10 hodin 
 cíl: Chomutov, žst., do 15.30 
 ubytování: před odjezdem v Kraslicích v Domově mládeže, ul. Kpt. Jaroše 1843 

(vedle prodejny Albert) 
 informace: Ladislav Zoubek, tel. KČT 730 574 208, tel. 725 729 570,  

e-mail: ladislav.zoubek@gymso.cz        
https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov/ 

 
 

ÚNOR 
 
 
6. 2. Zimním krajem léčivých vod (41. roč.)                        
 pořádá: KČT, odbor Mariánské Lázně 
 trasy:  PT 10km, LT 10 km 
 start:  Nádraží ČD M. Lázně, 7:30 - 10:15 hodin 
 cíl: M. Lázně, Hotel Krakonoš, 11:00 - 15:00 hodin 
 informace: Růžena Balatá, Mariánské Lázně, 

e-mail: ribaml@seznam.cz, tel. 733 579 558 
Jiří Černý, Valy, e-mail: jcerny.ml@seznam.cz, tel. 602 460 811 

 
 
22. 2. Memoriál Míry Redlicha (34. roč.) 
 pořádá: KČT, odbor AŠ 
 trasy:  PT 10 km, LT 20 km 
 start:  Krásná u Aše, slévárna Heunisch, 10:00 - 11:00 hodin 
-- cíl: Krásná, restaurace Sokolovna, 12:00 - 15:00 hodin 
 informace: Vladimír Klouček, Petra Bezruče 22, 352 01 Aš 

e-mail: vladimirkloucek@post.cz, tel. 775 659 859 
 
 

BŘEZEN 
 
 
 
   

ODZNAK JARNÍ 
KILOMETRY 2021 

 
 

 

Odznak vydává KČT Oblast Ústecký kraj, ve spolupráci se sekcí pěší turistiky programové rady KČT. 
Plnění odznaku má velmi jednoduchá kritéria: účast na zahájení turistického jara odboru či oblasti, 
účast na výletu nebo pochodu v době od 21. 3. do 30. 6. 2021 Pro rok 2021 je předpokládaná cena 
odznaku 25 Kč + poštovné. Splnění se nikde neprokazuje, je věcí osobní cti. 
Odznaky můžete objednat na adrese Růžena Streiftauová, M. Gorkého 1265/31, 434 01 Most,  
e-mail: ruzena.streiftauova@seznam.cz, streiftauova@kct.cz tel: 736 754 096. 
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13. 3.  První jarní vejšlap (57. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Krušné hory Sokolov        
 trasy:  PT 10 km, na Chlum sv. Maří 
 start:  Dasnice žst. 8:15 hodin 
 cíl: Kynšperk nad Ohří 14:00 - 15:00 hodin 
 informace: Josef Ticha, Bukovany 132, 357 55 Bukovany u Sokolova    

tel. 777 830 672, e-mail: pepa.ticha@centrum.cz 
https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov/ 

 
20. 3.  Jarní setkání turistů v Karlovarské oblasti (22. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Mariánské Lázně a město Horní Slavkov 
 trasy:  hvězdicový pochod, PT 10 km 
 start:  výchozí místo a čas si každý volí sám 
 cíl: Horní Slavkov, sál MKS, 10:00 - 15:00 hodin 
 informace: Milena Kafková, Mariánské Lázně, tel. 607 508 740, 

e-mail: kafkova.milena@seznam.cz, 
Růžena Balatá, Mariánské Lázně, ribaml@seznam.cz, tel. 733 579 558 

 
31. 3. Na Bílou vodu pro velikonoční vajíčko (5. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Chodov 
 trasy:  PT 10 km 
 start:  Chodov, autobusové nádraží v 15:00 hodin 
 cíl: Bílá Voda, do 18:00 hodin 
 informace: Růžena Štěpánková, Luční 1024/12, Chodov, tel. 720 463 845,  

e-mail: ruzastep@seznam.cz 
L. Duchoňová - tel. 606453 924, D. Boudníková – 607 706 054 

 
 

DUBEN 
 
 
1. - 5. 4. Velikonoční expedice na Litoměřicko  
 pořádá: KČT, odbor Krušné hory, Sokolov 
 trasy:  10 – 20 km, CHKO České středohoří  a CHKO Kokořínsko 
 start:  dle propozic 
 cíl: dle propozic 
 přihlášky: do 26. 3. 2020 
 informace: Josef Ticha, tel. 777 830 672, e-mail: pepa.ticha@centrum.cz 

https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov/ 
https://spoluhraci.cz/kct-odbor-krusne-hory-sokolov 

 

10. 4.    Jarní setkání turistů u Svatošských skal - Memoriál Venduly 
Surové (26. roč.)  

 pořádá: KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 
 trasy:  PT 10 - 20 km, CT 25 km 
 start:  K. Vary, dolní nádraží ČD, 8:00 - 10:00 hodin 
 cíl: Svatošské skály – Dětský ráj do 16:00 hodin 
 informace: Mgr. Blanka Medová a PaedDr. Vladimír Sura, Krušnohorská 979, 363 

01 Ostrov, tel. 732 806 230, 737 518 364, vlada.sura@centrum.cz, 
http://www.kctkvary.cz 
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17. - 18. 4. Školení a seminář vedoucích a cvičitelů turistiky 2021 
 pořádá: KČT, oblast Karlovarský kraj 
 Místo: Valeč, prostory v zámeckém areálu  
 Minimální počet účastníků: 10 
 Příjezd účastníků: 17. 4. 2021 do 8:00 hodin  
 Program: První školící den: 17. 4. 2021 (teoretická část, praktické 

ukázky přípravy akcí pro veřejnost a činnost v terénu) 
Druhý školící den: 18. 4. 2021 (testová část, předávání 
zkušeností a vyhodnocení, ukončení cca v 15:00 hodin) 

 Ubytování a stravování: Prostory v zámeckém areálu. Možnost zajištění 
ubytování z pátka na sobotu je v některém penzionu v 
obci (hradí si účastník sám, případně vysílající odbor). 

 Pokyny a přihlášky: Pokyny a přihlášky zveřejníme do konce roku 2020. 
 informace: Zájemci se můžou předběžně hlásit již nyní na e-

mail: ladislav.zoubek@gymso.cz nebo oblast105@kct.cz 
Sledujte, prosím, kalendář akcí na www.kctkv.cz a 
stránky KČT. 

 
23. - 25. 4. Putování okolo Chodova (26. roč.) 
 pořádá: KČT, odbor Chodov 
 trasy:  pěší - 5 až 50 km, CT 100 km, KT a RT 10 km 
 start:  Chodov, 1. ZŠ Dukelských hrdinů  

Pátek od 15:00 do 17:00 hodin 
Sobota od 6:00 do 10:00 hodin 
Neděle od 6:00 do 8:00 hodin 

 cíl: Chodov, 1. ZŠ Dukelských hrdinů  
Pátek do 20:00, Sobota do 18:00 hodin, Neděle do 11:00 hodin 

 ubytování: v tělocvičně ve vlastním spacím pytli; pořadatelé budou ve škole v PÁ 
od 15:00 do 22:00 hodin, v SO od 6:00 do 18:00 hodin, v NE od 6:00 
do 11:00 hodin, rezervace ubytování do 20. 4. 2021 

 informace: Růžena Štěpánková, Luční 1024/12, Chodov, tel. 720 463 845,  
e-mail: ruzastep@seznam.cz 
L. Duchoňová - tel. 606453 924, D. Boudníková – 607 706 054 

 
24. 4. Plesenský výšlap (10. roč.) 
 pořádá: KČT, odbor Union Cheb a Město Plesná, MKS Plesná 
 trasy:  PT 10 -12 km, CT 17 - 55 km 
 start:  Plesná - MKS, Náměstí Svobody 52, 9:00 – 11:00 hodin 
 cíl: Plesná - MKS, Náměstí Svobody 52, 13:00 -17:00 hodin 
 informace: Bc. Pavel Sýkora, V Zahradách 33, 350 02 Cheb, 

tel. 604 910 134, e-mail: pavlossykora@seznam.cz 
http://unioncheb.netstranky.cz 
Město Plesná: plesna@mestoplesna.cz, tel. 354 562 138 
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KVĚTEN 
 
 
7. - 9. 5. Májovým Chebskem (24. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Union Cheb 
 trasy:  PT 5 - 50 km, 100 km, CT 30 -110 
 start:  Cheb - Integrovaná střední škola, Komenského 29,  

pátek: 5, 10 a 100 km, od 17:00 do 19:00 hodin  
sobota: trasy do 20 km, od 6:30 do 11:00 hodin 
sobota: trasy nad 20 km, od 6:30 do 9:00 hodin  
neděle: od 6:30 do 9:00 hodin 

 cíl: Cheb - Integrovaná střední škola, Komenského 29,  
pátek + sobota do 22:00 hodin, neděle do 13:00 hodin 

 ubytování: Cheb - Integrovaná střední škola, Komenského 29 (vlastní  
karimatka a spacím pytel) 

 informace: Vít Lodr, Příkopní 11, 350 02 Cheb, tel. 736 754 156,  
e-mail: vitlodr@seznam.cz; http://unioncheb.netstranky.cz 

 
8. 5.   Světový den chůze (19. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Union Cheb 
 trasy:  PT 5 a 10 km 
 start:  Cheb - Integrovaná střední škola, Komenského 29,  

od 6:30 do 11:00 hodin 
 cíl: Cheb - Integrovaná střední škola, Komenského 29, Cheb do 18:00 

hodin 
 informace: Vít Lodr, Příkopní 11, 350 02 Cheb, tel. 736 754 156, e-mail: 

vitlodr@seznam.cz; http://unioncheb.netstranky.cz 
 
15. 5. Stezky Doupovských hor (13. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Krušné hory Sokolov 
 trasa:  PT do 15 km 
 start:  7:00 hodin Sokolov (místo bude upřesněno v propozicích) 
 cíl: Sokolov do 18:00 hodin (místo bude upřesněno v propozicích) 
 přihlášky: do 15. 4. 2021  
 informace: Ladislav Zoubek, ladislav.zoubek@gymso.cz, tel. 725 729 570, 739 

322 478, https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov/, 
https://kctkv.cz 

 
16. 5.  Toulavý kočárek (6. roč.)  
neděle pořádá: KČT, odbor Krušné hory Sokolov 
 trasy:  5 km, dle propozic (jízda kočárkem není podmínkou účasti) 
 start:  10:00 hodin Sokolov, dopravní terminál 
 cíl: Sokolov, areál Bohemia, do 12:00 hodin 
 informace: Alena Štěrbová, tel: 776 261 429, e-mail: sterbovaalena@centrum.cz,  

https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov/ 
 
22. 5. Metazácká stezka zdraví (45. roč.)   
 pořádá: Klub českých turistů AŠ    
 trasy:  PT 11, 20 km 
 start:  AŠ, Sady míru od 9:00 do 11:00 hodin 
 cíl: AŠ, Sady míru od 12:00 do 16:00 hodin 
 informace: Jindřich Kosina, Mikulášská 4, AŠ, tel. 603 245 568,  

e-mail: odbor.105001@kct.cz 
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23. 5. 9. Toulky povodím Svatavy  
neděle pořádá: KČT, odbor Krušné hory Sokolov a Klingenthaler Wandersportverein 
 trasy:  PT 8 -13 km 
 start:  Zwota - Walfischteich (Sasko), od 9:00 do 10:30 hodin 
 cíl: Zwota - Walfischteich (Sasko), od 12:00 do 15:00 hodin 
 informace: Josef Ticha, Bukovany 132, 357 55 Bukovany u Sokolova    

tel. 777 830 672, e-mail: pepa.ticha@centrum.cz 
https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov/ 
https://www.spoluhraci.cz/kct-odbor-krusne-hory-sokolov 
Peter MEISEL, Auerbacher Str. 114, 082 48 Klingenthal, DE,  
p.meisel@klingenthalerwandersportverein.de, tel. +49 374 67701 

 
29. 5.    Krajem léčivých vod, (44. roč.) 
 pořádá: KČT, odbor Mariánské Lázně 
 trasy:  PT 5 -15, CT 30 km 
 start:  Individuální, dostředný pochod 
 cíl: Ovesné Kladruby, 10:00 do 15:00 hodin 
 informace: Růžena Balatá, Hlavní 224, 353 01 Mariánské Lázně,  

tel. 733 579 558, e-mail: ribaml@seznam.cz  
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské Lázně,  
tel. 607 508 740, e-mail: kafkova.milena@seznam.cz  

 
 

ČERVEN 
 
 
 11. - 12. 6.  Klingenthalské putování – Klingenthaler Wanderung (37. roč.)                 
 pořádá: Klingenthaler Wandersportverein a KČT, odbor Krušné hory Sokolov 
 trasy:  Pátek PT 100 km 

Sobota PT 8 - 50 km 
 start:  Pátek - Klingenthal, Markt Platz (Radniční náměstí), 18:00 hodin 

Sobota - Klingenthal, Markt Platz (Radniční náměstí), 6:30 -10:30 hodin 
 cíl: Klingenthal, Marktplatz‚ pod radnicí 18:30 hodin 
 přihlášky: do 2. 6. 2021 
 informace: Josef Ticha, Bukovany 132, 357 55 Bukovany u Sokolova    

tel. 777 830 672, e-mail: pepa.ticha@centrum.cz 
https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov/ 
https://www.spoluhraci.cz/kct-odbor-krusne-hory-sokolov 
Peter MEISEL, Auerbacher Str. 114, 082 48 Klingenthal, DE,  
p.meisel@klingenthalerwandersportverein.de, tel. +49 171 575 655 

 
12. 6. Z Bečova za minerálními prameny (45. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Slavoj Bečov nad Teplou    
 trasy:  PT 5, 15, 25, 35, 50 km a CT 60 km 
 start:  Bečov, Sokolovna TJ od 6:00 hodin 
 cíl: Bečovská botanická zahrada do 20:00 hodin 
 ubytování: objednávky ubytování a stanování do 10. 6. 2021 u vedoucího akce 
 další 

nabídka: 
drobné soutěže pro děti na trase pochodu, pozvánka na večerní 
posezení, možnost výstupu na 1. českou bioferatu, možnost úschovy 
věcí 

 informace: Ing. Jiří Šindelář, Nová 448, 364 64 Bečov nad Teplou 
e-mail: kctslavojbecov@seznam.cz, tel. 736 642 792, 737 274 168 
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13. 6. Den VHT s Unionem (9. roč.)  
neděle pořádá: KČT, odbor Union Cheb 
 trasy, start: PT - individuální 
 cíl: Goethovy skály u Hazlova, čas dle propozic,  

v cíli ukázky technik při VHT 
 informace: Vít Lodr, Příkopní 11, 350 02 Cheb, mobil 736 754 156,  

e-mail: vitlodr@seznam.cz, http://unioncheb.netstranky.cz 
 
19. 6. KV 50 - Karlovarský letní slunovrat (50. roč.) 
 pořádá: KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 
 trasy:  PT 10, 15, 25 km, CT 25 km 
 start:  Karlovy Vary - dolní nádraží ČD, vestibul 7:00 - 10:00 hodin 
 cíl: Karlovy Vary, Tuhnice - restaurace Evropák do 17:00 hodin 
 informace: Zdeňka Špačková, Kvapilova 30, 360 01 Karlovy Vary  

tel. 604 343 105, e-mail: zdspackova@seznam.cz,  
http://www.kctkvary.cz  

         
20. 6.    Turistický den u Bismarckovy rozhledny (16. roč.) 
 pořádá: KČT, odbor Union Cheb a Město Cheb 
 trasy, start: PT, CT individuální 
 cíl: Bismarckova rozhledna na Zelené hoře 14:00 - 17:00 hodin 
 informace: Vít Lodr, Příkopní 11, 350 02 Cheb, tel. 736 754 156,  

e-mail: vitlodr@seznam.cz; http://unioncheb.netstranky.cz 
Město Cheb, Turistické infocentrum, tel. 354 440 303,  
e-mail: infocentrum@cheb.cz; www.tic.cheb.cz 

 
 

ČERVENEC 
 
 
18. 7. Turistický pochod Teplá - Bezdružice (21. roč.)  
 pořádá: Město Bezdružice a MAS Český Západ 
 trasy:  PT 15 km 
 start:  Teplá, železniční stanice, 9:00 hodin, I. skupina, 10 hodin II. skupina 
 cíl: Bezdružice, železniční stanice,13:00 až 15:00 hodin 
 informace: Jan Soulek, e-mail: soulek.jan@seznam.cz  

tel. 606 891 252, https://www.bezdruzice.cz/ 
         

31. 7. Den úcty k řece Ohři (20 roč.), vodácká turistika, závod a slavnosti  
Amatérský vodácký závod o pohár  POVODÍ OHŘE s. p., (16. roč.)            

 

 pořádá: Dronte s.r.o. a Vodácká Ohře o.s. 
 start:  Tršnice, hospoda U Fanynky 
 cíl: Kynšperk nad Ohří, pravý břeh Ohře u hřiště 
 informace: e-mail: ohre@dronte.cz, telefon: 728 102 594, www.dronte.cz 
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SRPEN 
 
 
1. – 7. 8. Týden putování na Jihlavsku  
 pořádá: KČT, odbor Krušné hory Sokolov 
 trasy:  10 až 20 km 
 start:  dle propozic 
 cíl: dle propozic 
 ubytování: dle propozic 
 přihlášky: do 18. 7.2021 
 informace: Josef Ticha, Bukovany 132, 357 55 Bukovany u Sokolova    

tel. 777 830 672, e-mail: pepa.ticha@centrum.cz 
https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov 
https://spoluhraci.cz/kct-odbor-krusne-hory-sokolov 

 
27. - 29. 8. Sokolovská padesátka (55. roč.)                                                 
 pořádá: KČT, odbor Krušné hory Sokolov 
 trasy:  PT 10 - 50, CT 20 - 60 km 
 start:  PÁ + NE podle propozic, SO - Sokolov, žst. od 6:00 do 9:30 hodin  
 cíl: SO – Sokolov, do 18:00 hodin, PÁ + Ne - dle propozic 
 ubytování: rezervace do 22. 8. 2021, v pátek 27. 8. a v sobotu 28. 8. v tělocvičně, 

vlastní spací pytel (50 Kč/os/noc) 
 informace: Josef Ticha, Bukovany 132, 357 55 Bukovany u Sokolova    

tel. 777 830 672, e-mail: pepa.ticha@centrum.cz 
https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov 
https://spoluhraci.cz/kct-odbor-krusne-hory-sokolov 

       
29. 8. Valský pohárek – poznej nejbližší okolí (22. roč.)                                                             
 pořádá: KČT, odbor Mariánské Lázně 
 PT 10 km PT 10 km 
 start:  místo dle propozic, sraz v 8:00 hodin 
 cíl: místo a čas dle propozic 
 informace: ing. Jiří Černý, Valy, e-mail: jcerny.ml@seznam.cz, tel. 602 460 811 

 
 

ZÁŘÍ 
 
 
4. 9. Toužimskej puchejř (42. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor TJ Sokol Toužim 
 trasy:  PT 10 a 20 km, CT 40, 60, 80 km 
 start:  Fotbalové hřiště v Toužimi, 7:00 - 11:00 hodin 
 cíl: Fotbalové hřiště v Toužimi, do 18:00 hodin 
 informace: e:mail: kcttouzim@email.cz, http://www.kcttouzim.estranky.cz/ 

   
4. 9. Krok ke zdraví s hůlkami kolem Mariánských Lázní (6. roč.)                              
 pořádá: KČT, odbor Mariánské Lázně a Klub Krušných hor, z. s. 
 trasy:  Nordic Walking a PT- 15 km 
 start:  Mariánské Lázně - hotel Krakonoš, 9:00 hodin 
 cíl: Mariánské Lázně - hotel Krakonoš, do 13:00 hodin 
 informace: info@krokkezdravi.com, tel. 737 222 410 

Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské Lázně,  
e-mail: kafkova.milena@seznam.cz, tel. 607 508 740, 
www.krokkezdravi.com 
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10. - 12. 9.  Hraničářská 30 (38. roč.)                                                                             
 pořádá: KČT, odbor Union Cheb 
 trasy:  PT 5 - 50 km, CT 30 - 110 km 
 start:  Cheb - Integrovaná střední škola, Komenského 29,    

pátek: od 17:00 do 19:00 hodin   
sobota: trasy do 20 km od 6:30 do 11:00 hodin 
sobota: trasy nad 20 km od 6:30 do 9:00 hodin 
neděle: od 6:30 do 9:00 hodin 

 cíl: Cheb - Integrovaná střední škola, Komenského 29, 
pátek a sobota do 22:00 hodin, neděle do 13:00 hodin 

 ubytování: Cheb - Integrovaná střední škola, Komenského 29 (vlastní  
karimatka a spacím pytel) 

 informace: ing. Jan Šafář, Lomená 2, 350 02 Cheb,  
tel. 776 161 394, e-mail: js.sl@seznam.cz,  
http://unioncheb.netstranky.cz 

 
11. 9. Habartovské toulky (30. roč.)  
 pořádá: Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina des. St. Roubala Habartov  

ve spolupráci s DDM Habartov a KČT, odbor Krušné hory Sokolov 
 trasy:  PT 5, 12, 18, 22, 32 km, CT-MTB  12, 18, 32 km 

3 km - Pohádkovým lesem pro nejmenší (RT) 
 start:  DDM Habartov od 8:00 do 11:00 hodin, 

Pohádkový les od 10:00 do 12:00 hodin 
 cíl: DDM Habartov do 18:00 hodin 
 informace: František Kováč, Vítězná 315, 357 09 Habartov, tel. 777 248 705,  

e-mail: fanda.pionyr@tiscali.cz, www.habartovsky.pionyr.cz 
 
12. 9. Pochod okolím Teplé (10. roč.) 
neděle pořádá: KČT, odbor Mariánské Lázně a Město Teplá 
 trasy:  PT 10 a CT 30 
 start:  dle propozic, 8:00 hodin 
 cíl: Poutnov 10 -15 hodin  
 informace: Růžena Balatá, Hlavní 224, 353 01 Mariánské Lázně, 

e-mail: ribaml@seznam.cz, tel. 733 579 558 
Milan Matějka, tel. 725 579 558 

 
18. 9.   Plesenský půlmaratón (11. roč.) 
 pořádá: KČT, odbor Union Cheb a Město Plesná 
 trasy:  PT 12 km, CT 21 km, BT 10 km 
 start:  Plesná - ZŠ, Školní 254, prezentace od 9:00 do 11:00 hodin 
 cíl: Plesná - ZŠ, Školní 254, do 15:00 hodin 
 informace: Bc. Pavel Sýkora, V Zahradách 33, 350 02 Cheb, 

tel. 604 910 134, http://unioncheb.netstranky.cz,  e-mail 
pavlossykora@seznam.cz, http://unioncheb.netstranky.cz 
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Měsíc věží a rozhleden 2021 
 

28. 9. - 28. 10. 2021 
 
10. ročník začíná Dnem věží a rozhleden 28. 9. 2021 se sběratelským 4-pohledem 
 

Zúčastněte se, máte šanci vyhrát horské kolo Galaxy! 
 

Za správně orazítkovaný 4pohled s datem návštěvy získáte odměnu od pohádkové infokanceláře 
v Praze 7, nebo na veletrhu CR Holiday World 2022 v Praze. Pokud na věži nebo na rozhledně 
nemůžete koupit 4pohled, vyžádejte si univerzální 4pohledy s českou vlajkou u pohádkové 
infokanceláře, nebo na ústředním sekretariátu KČT. 
 

Když navštívíte minimálně jednu věž či rozhlednu v Měsíci věží a rozhleden 28. 9. - 28. 10 (ostatní 
návštěvy mohou být v jakémkoli jiném termínu), můžete se zúčastnit slosování správně 
orazítkovaných 4pohledů s datem výstupu o horské kolo Galaxy od CykloŠvec a další odměny od 
partnerů projektu při veletrhu Holiday World 2022 v Praze. Pohledy zasílejte na adresu Mgr. Marcel 
Goetz, Tusarova 3, 170 00 Praha 7. 
 

V den ukončení Měsíce věží a rozhleden (28. 10. 2021) vystoupejte s vlajkou ČR kdekoli na světě. 
Své vrcholové fotografie s vlajkou ČR zašlete na mail nebo FB Pohádkového království. Nejlepší 
budou vyhodnoceny na veletrhu Regiontour 2022 v Brně. 
 

Mgr. Marcel Goetz tel.: 602 443 189 e-mail: mapcentrum@seznam.cz, www.pohadkovekralovstvi.cz, 
facebook: Pohádkové království 
 
 

ŘÍJEN 
 
 
2. 10. Barokní krajinou Valče (1. roč.)    
 pořádá: KČT, odbor Barokní Valeč 
 trasy:  PT – kilometráž dle propozic 
 start:  Valeč – dle propozic  
 cíl: Valeč – dle propozic 
 informace: Markéta Petrová, e-mail: marketa@palenice.cz,  

mobil: 724 663 567, Kozí vrch 110, 364 53 Valeč   
 
9. 10. O Jáchymovský tolar (20. roč.)    
 pořádá: KČT, odbor Slovan Karlovy Vary ve spolupráci s Informačním centrem  

Jáchymov 
 trasy:  PT 12 a 25 km 
 start:  Jáchymov - radnice od 8:00 do 10:00 hodin 
 cíl: Jáchymov - radnice do 17:00 hodin 
 informace: RNDr. František Wohlmuth, Klínovecká 966/2, 363 01 Ostrov 

mobil: 603 209 270, e-mail: fjw@volny.cz, http://www.kctkvary.cz 
 
9. 10. Putování s koňskými spřeženími - Toulky povodím Svatavy (10. roč.)     
 pořádá: KČT, odbor Krušné hory Sokolov a Klingenthaler Wandersportverein 
 trasy:  PT 9 km 
 start:  Zwota - parkurové závodiště v Erlbacher Strasse, v 9:45 hodin 
 cíl: Zwota - parkurové závodiště v Erlbacher Strasse, do 14:00 hodin 
 informace: Josef Ticha, Bukovany 132, 357 55 Bukovany u Sokolova    

tel. 777 830 672, e-mail: pepa.ticha@centrum.cz 
https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov/ 
https://www.spoluhraci.cz/kct-odbor-krusne-hory-sokolov 
Peter MEISEL, Auerbacher Str. 114, 082 48 Klingenthal, DE,  
p.meisel@klingenthalerwandersportverein.de, tel. +49 374 67701 
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Klášterní areál v Ostrově tzv. Posvátný okrsek
Na relativně malé ploše můžete obdivovat 
velké množství památných barokních objektů 
ze 17. a 18. století. Prohlédněte si třeba kapli sv. 
Anny, červenou kapličku Panny Marie Einsiedeln-
ské a Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie.
 

Ostrovský zámek
Dominantou města Ostrov je zámek, kde spatříte 
šlikovskou stříbrnou kazetu – národní kulturní 
památku nebo unikátní výstavu světového 
šperkaře, výtvarníka a restaurátora Jiřího Urbana 
v sala terreně zámku. Do komplexu budov, 
umístěných v zámeckém parku s Bílou bránou, 
patří Šlikovský zámek, Lauenburský zámek, Palác 
princů a letohrádek zvaný také Palác princezen.

Chebské krovy
Vaší pozornosti by neměl uniknout projekt 
Chebských krovů. Budovaly se od středověku 
až do 20. století a jde o nejvýznamnější soubor 
těchto dřevěných konstrukcí na území ČR. Pro-
hlídková trasa vede po půdách domů na náměstí 
a představí vám v celé kráse řemeslnou zručnost 
a geometrickou představivost našich předků.

Komorní hůrka 
A co takhle výlet do nitra sopky? Stačí si 
zajet na Komorní hůrku u Františkových Lázní 
s pozůstatky vulkanické činnosti. V chodbách 
Goethovy štoly, vedoucí do hloubky sedmnácti 
metrů, je skutečný sopečný popel i láva.

Hornické muzeum Krásno
Muzeum se rozkládá v prostoru cínového 
dolu Vilém, vybudovaného za 1. světové 
války. Ve stálé expozici se dozvíte něco 
o raně novověkém hornictví, historii těžby 
rud a uhlí, mineralogii a geologii.

Rozhledna Krásno
Rozhledna uprostřed Slavkovského lesa, připo-
mínající babylonskou věž, patří k nejkrásnějším 
u nás. Pyšní se spirálovými schody a nabízí 
úžasný výhled na Krušné a Doupovské hory.

Za neobjevenými skvosty 
Karlovarského kraje

Chcete objevovat zajímavá místa bez davů? Jde to a ideální čas 
nastává právě teď. Vybírejte z nabídky tipů a obdivujte perly 
tohoto regionu. Nechte se inspirovat a vydejte se za poznáním.
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Při pobytu v kraji využijte turistickou 
kartu předplacených služeb 
Karlovy VARY REGION CARD.

Více zajímavých tipů na výlety najdete 
na www.zivykraj.cz, na blog.zivykraj.cz, 
ale také v online seriálu Toulky 
Karlovarským krajem na TV Seznam.

Živý kraj – Destinační agentura 
pro Karlovarský kraj
www.zivykraj.cz

Mattoniho muzeum
V objektu původní stáčírny minerální vody 
v obci Kyselka se dozvíte o historii značky 
Mattoni a jejím zakladateli, Heinrichu Mattonim. 
Nahlédnout můžete do historických dokumentů, 
dobových fotografi í a sbírky historických lahví 
a etiket. Interaktivní výstava zabaví i děti.

Zámek Sokolov
V zámku se zámeckou zahradou ve francouzském 
stylu se nachází muzeum hornictví a dějin regionu 
s expozicí hornictví, výroby porcelánu nebo 
produkce krajek a hudebních nástrojů. K vidění 
je i model neandrtálce nebo mamuta, jehož kosti 
se ve 30. letech našly u jezera Medard.

Hrad Hartenberg
Na ostrohu v obci Hřebeny na Sokolovsku 
je ukrytý hrad z 12. století, který během 
své historie zakusil krutý osud plný plenění 
a dobývání. Na přelomu tisíciletí byla 
odstartována rekonstrukce. Přijďte se podívat 
a podpořit majitele a nespočet dobrovolníků 
v jejich neutuchajícím úsilí a boji za záchranu 
tohoto příběhy opředeného hradu.

Zámek Valeč
Na hranici tajemných doupovských hor leží 
městečko Valeč s barokním zámkem, kde je nově 
umístěno 28 pískovcových soch z dílny barok-
ního mistra Matyáše Brauna. Během prohlídky 
nahlédnete do starobylých interiérů, v okolí pak 
doporučuje vyrazit po křížové cestě až na návrší 
Kalvárie a dále ke zřícenině Neuhaus. 
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Abertamy
Informační centrum 
města Abertamy
Roosveltova 31
362 35 Abertamy
(+420)) 774 485 111
www.abertamy.eu
infoabertamy@seznam.cz

Aš
Informační centrum Aš
Hlavní 23
352 01 Aš
(+420) 702 414 711
www.info-as.cz
infocentrum@info-as.cz

Boží Dar
Infocentrum Boží Dar
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar
(+420) 603 539 020
info@bozidar.cz
www.bozidar.cz

Bochov
Infocentrum Bochov
nám. Míru 1
364 71 Bochov
(+420) 353 670 129
(+420) 353 220 116
www.mesto-bochov.cz
info@mesto-bochov.cz

Františkovy Lázně
Destinační a informační 
agentura, z.ú.
Máchova 8/373
351 01 Františkovy Lázně
(+420) 355 440 060
www.frantiskovy-lazne.info
info@frantiskovy-lazne.info

Horní Blatná
Infocentrum Horní Blatná
nám. Sv. Vavřince 1
362 37 Horní Blatná
(+420) 353 892 768
www.horni-blatna.cz
infohorniblatna@volny.cz

Horní Slavkov
Městské kulturní středisko 
Horní Slavkov
Pluhová 211
357 31 Horní Slavkov
(+420) 606 566 436
www.mkshs.cz
sona.kvasnickova@mkshs.cz

Cheb
Turistické infocentrum Cheb
Jateční 476/2
350 20 Cheb 2
(+420) 354 440 302
www.tic.cheb.cz 
infocentrum@cheb.cz 

Chodov
Infocentrum Chodov
Staroměstská 39
357 35 Chodov
(+420) 352 352 260
www.knihovnachodov.cz
infocentrum@mestochodov.cz 

Jáchymov
Informační centrum Jáchymov
nám. Republiky 1
362 51 Jáchymov
(+420) 353 811 379
www.mestojachymov.cz
ic-jachymov@volny.cz 

Karlovy Vary
Infocentrum centra 
města Karlovy Vary
Lázeňská 14
360 01 Karlovy Vary
(+420) 355 321 176
(+420) 773 290 632
www.karlovyvary.cz
infocentrum@karlovyvary.cz

Královské Poříčí
Infocentrum na 
Statku Bernard
Šachetní 135
357 41 Královské Poříčí
(+420) 352 629 722
(+420) 737 136 766
www.statek-bernard.cz
info@statek-bernard.cz

Kraslice
Kulturní a informační 
centrum Kraslice
T. G. Masaryka 1782
358 01 Kraslice
(+420) 352 686 328
(+420) 724 390 183
www.mk-kraslice.cz 
infocentrum@mk-kraslice.cz

Kynšperk nad Ohří
Infocentrum MKS
Maxima Gorkého 1
357 51 Kynšperk nad Ohří
(+420) 602 314 241
www.kynsperk.cz
infocentrum@mkskynsperk.cz 

Loket
Infocentrum města Loket, 
Zámecká 67/10 
357 33 Loket
(+420) 352 661 717  
www.loket.cz/Informace
infocentrum@loket.cz 

Mariánské Lázně
Infocentrum Mariánské Lázně
Hlavní 47/28
353 01 Mariánské Lázně
(+420) 354 622 474
www.marianskelazne.cz 
info@marianskelazne.cz 

Nejdek
Infocentrum Nejdek 
nám. Karla IV. 241
362 21 Nejdek
(+420) 353 240 135
www.nejdek.cz
infocentrum@nejdek.cz 

Nová Role
Knihovna a infocentrum 
Nová Role
Chodovská 236
362 25 Nová Role
(+420) 353 951 101
www.novarole.cz
knihovna@novarole.cz

Ostrov
Infocentrum Dům 
kultury Ostrov
Mírové nám. 733
363 01 Ostrov
(+420) 353 800 511
www.dk-ostrov.cz
ic@dk-ostrov.cz 

Pernink
Turistické informační 
centrum Pernink
T. G. Masaryka 1
362 36 Pernink
(+420) 353 892 491
www.pernink.eu
podatelna@pernink.eu 

Potůčky
Infocentrum Potůčky
Potůčky 85
362 35 Potůčky
(+420) 353 892 882
www.potucky-obec.cz
infocentrum@potucky-obec.cz

Rotava
Kulturní a informační 
centrum města Rotavy
Sídliště 721
357 01 Rotava
(+420) 359 574 146
(+420) 777 752 688
www.rotava.cz
kic@rotava.cz 

Sokolov
Sokolovské infocentrum
5. května 655
356 01 Sokolov
(+420) 359 808 729
(+420) 359 808 714
www.mdksokolov.cz 
info@mdksokolov.cz

Teplá
Infocentrum Teplá 
Masarykovo nám. 1
364 61 Teplá
(+420) 353 176 224
(+420) 730 154 846
www.tepla.cz
kultura@tepla.cz

Toužim
Infocentrum Toužim
nám. Jiřího z Poděbrad 35
364 01 Toužim
(+420) 353 226 431
www.infotouzim.cz 
infotouzim@seznam.cz

Žlutice
Infocentrum Žlutice
Velké nám. 137
364 52 Žlutice
(+420) 353 393 187
(+420) 725 958 978
www.zlutice.cz
marie.ferencova@zlutice.cz

Infocentra Karlovarského kraje
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 Vaše cesta za zážitky, poznáním 

i odpočinkem v celém Karlovarském kraji. 
Více informací na www.karlovyvarycard.cz

Vaše cesta za zážitky, poznáním 
i odpočinkem v celém Karlovarském kraji. 
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8. - 10. 10. Seminář Sekce ochrany přírody při Programové radě KČT     
 pořádá: Sekce ochrany přírody PR KČT ve spolupráci s KČT, oblast  

Karlovarský kraj 
 program: bude zveřejněn v průběhu prvního pololetí roku 2021 
 místo: Manský dvůr (http://www.manskydvur.cz/) 
 informace: Ladislav Zoubek, tel 725 729 570, e-mail:ladislav.zoubek@gymso.cz 

Ing. Pavel Rabušic, tel: 733 314 855, e-mail: pavel.rabusic@volny.cz 
 
22. - 24. 10.  Festival amatérských turistických filmů a fotografií Sokolov  

 

pořádá: KČT, odbor Krušné hory Sokolov ve spolupráci s KČT, oblast 
Karlovarský kraj a Alfa Music Club Sokolov 

program: Filmová i turistická část akce budou zveřejněny v průběhu roku 2021 
ubytování: http://www.mdksokolov.cz/infocentrum/tipy/ubytovani/hotely-a-

penziony-v-sokolove 
vstupenky: předprodej http://www.alfaticket.cz/, na místě podle obsazenosti 
informace: Ladislav Zoubek, tel 725 729 570, e-mail:ladislav.zoubek@gymso.cz 

https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov/ 
http://www.kctkv.cz, https://kct.cz/ 

 
 

LISTOPAD 
 
 
6. 11. Studentský pochod ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace (47. roč.)  
 pořádá: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o.  

ve spolupráci s KČT, odbor Krušné hory Sokolov 
 trasy:  Nejdek – Přebuz (12 km) – individuálně Kraslice (27 km) / Nové Hamry 
 start:  žst. Nejdek cca v 8:45 hodin  (bude upřesněno v propozicích podle  

aktuálního příjezdu vlaku) 
 cíl: Přebuz (trasa 12 km) do 14:00 hodin 
 informace: Jiří Roubínek, mobil 607 931 046  

Mgr. Pavel Janus, mobil 774 892 590, e-mail: pavel.janus@isste.cz 
Ladislav Zoubek, tel. KČT 730 574 208, tel. privat 725 729 570 
e-mail: ladislav.zoubek@gymso.cz     

 
 

PROSINEC 
 
 
Je čas objednat si 
 

 

 

MŮJ ČASOPIS DOMŮ I NA CESTY 
https://casopisturista.cz 
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18. 12.  Nadílka u Krále smrků (41. roč.)  
 pořádá: KČT, odbor Mariánské Lázně 
 trasy:  PT 10 km 
 start:  individuální, hvězdicový pochod 
 cíl: U Krále smrků nad obcí Valy, sraz ve 14:00 hodin 
 informace: Jiří Černý, Valy 127, 353 01 Mariánské Lázně, 

e-mail: jcerny.ml@seznam.cz, tel. 602 460 811 
 

 
26. 12. Svatoštěpánské setkání na hoře Krudum (8. roč.)    
 pořádá: KČT, odbor Krušné hory Sokolov 
 trasy, start: PT  8 - 30 km, individuální, hvězdicový pochod   
 cíl: pod rozhlednou na vrcholu Krudumu od 13:00 do 14:00 hodin 
 informace: Jana Zoubková Suchá, mobil 725 729 567,  

e-mail: janasokolov@seznam.cz 
 
29. 12. Předsilvestrovská vycházka na Bílou Vodu (5. roč.) 
 pořádá: KČT, odbor Chodov 
 trasy:  PT  10 km 
 start:  Chodov, autobusové nádraží, sraz ve 14:00 hodin   
 cíl: Bílá Voda, sraz do 18:00 hodin 
 informace: Růžena Štěpánková, Luční 1024/12, Chodov, tel. 720 463 845,  

e-mail: ruzastep@seznam.cz 
L. Duchoňová - tel. 606453 924, D. Boudníková – 607 706 054 

 
26. 12.  Paličská dvacítka (10. roč.) 
 pořádá: Spolek Život na Dyleň 
 trasy:  dle propozic na webu 
 start:  Lipová u Chebu v 10:00 hodin 
 cíl: Palič 
 informace: Ing. Jiří Maliňak, tel. 721 043 188, 354 433 543 

http://www.zivotnadylen.cz/ 
 
31. 12. Silvestrovský běh s Rozběhnito.cz na Loretu (10. roč.)    
 pořádá: KČT, odbor Union Cheb a Rozběhnito.cz 
 trasy:  PT 14 km, CT 14 km, běžecká 14 km 
 registrace: od 9:30 do 10:15 hodin 
 start:  Cheb, Městská sportovní hala, U stadionu 1, 9:30 - 10:15 hodin 
 cíl: Cheb, Městská sportovní hala, U stadionu 1, do 14:00 hodin 
 informace: http://silvestrovskybeh.rozbehnito.cz 

Bc. Pavel Sýkora, V Zahradách 33, 350 02 Cheb, tel. 604 910 134, 
e-mail:pavlossykora@seznam.cz, http://unioncheb.netstranky.cz 
Michal Ouřada, Boženy Němcové 69, 350 02 Cheb, 
http://silvestrovskybeh.rozbehnito.cz 
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C E L O R O Č N Í   I N D I V I D U Á L N Í   T U R I S T I K A 
pro členy i nečleny KČT i všechny věkové kategorie 

 
 

Stačí si pořídit (většinou se platí) příslušný druh záznamníku a zapisovat si, popř. nechávat 
potvrdit požadované údaje. Bližší informace k těmto aktivitám vám rádi podají předsedové 
odborů a klasifikátor oblasti (viz adresář). 
 
 

Výkonnostní odznaky pro členy KČT (VO) 
 

Pěší turistika - Evidují se jen trasy 30 km a delší (senioři a mládež od 20 km), bronzový stupeň získáte po 
dosažení 1 000 km, stříbrný za dalších 4 000 km, zlatý za dalších 5 000 km, diamantový po dalších 10 000 
km. 
Cykloturistika - Evidují se jen trasy 40 km a delší (senioři a mládež od 30 km), bronzový stupeň získáte 
po dosažení 3000 km, stříbrný za dalších 6 000 km, zlatý za dalších 9 000 km, diamantový po dalších 
18 000 km. 
Lyžařská turistika - Bronzový stupeň získáte po dosažení 400 km, stříbrný za dalších 1 000 km, zlatý za 
dalších 1 500 km (stříbrný a zlatý se plní v různých stupních obtížnosti), diamantový po dalších 3 000 km. 
Vysokohorská turistika - Bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový stupeň mají specifické podmínky plnění 
(celodenní túry a výstupy na vrcholy). 
Zimní táboření – Bronzový stupeň 6 zimních táboření a 8 zimních tábornických nocí, stříbrný stupeň 
dalších 10 zimních táboření, 1 lyžařský přejezd se stanem a 17 zimních tábornických nocí, zlatý stupeň 
dalších 12 zimních táboření, 1 lyžařský přejezd se stanem a 23 zimních tábornických nocí, diamantový 
stupeň dalších 28 zimních táboření, 2 lyžařské přejezdy se stanem a 48 zimních tábornických nocí. 
Lyžařské přejezdy lze nahradit pobytem na zimní stanové základně. 
 
 

Odznaky IVV  
(Mezinárodní organizace pro lidový sport – Internationaler Volkssportverband) 
 

Jen některé akce odborů KČT mají charakter IVV. Pořadatel musí splnit určité podmínky směrnicí 
stanoveného standardu akce. Odznaky lze plnit po linii ušlých kilometrů při tur. akcích IVV nebo 
počtu absolvovaných akcí (platí i pro zahraniční akce IVV). Zaznamenávají se i všechny městské 
trasy IVV  a okruhové trasy IVV. Odměnou jsou speciální razítka IVV do zvláštního záznamníku, 
diplomy odznaky a nášivky již od splněných 10 akcí nebo 250 km (pozn.: v IVV je většina z těchto 
odměn zpoplatněna). 
 
 

 Okruhové trasy IVV v Karlovarském kraji 
 

„Mariánskolázeňské cyklotrasy“ - okruhy pro cykloturisty (KČT, odbor Mariánské Lázně) 
Záznamník, razítko IVV a informace:   
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 354 622 337, 607 508 740, 
e-mail: kafkova.milena@seznam.cz  
 

„Za poznáním Chebska“ – 122 km (KČT, odbor Union Cheb) 
Záznamníky, informace a razítka na adrese:  
Werner Friedrich, B. Němcové 11, 350 02 Cheb, mobil 608 159 711, e-mail: wfried@seznam.cz 
 

„Chebskou kotlinou“ – 46 km (KČT, odbor Union Cheb) 
Záznamníky, informace a razítka na adrese:  
Werner Friedrich, B. Němcové 11, 350 02 Cheb, mobil 608 159 711, e-mail: wfried@seznam.cz 
 
 

 Městské trasy IVV v Karlovarském kraji 
 

„Putování Karlovými Vary“ - 10 km (KČT, odbor Slovan K. Vary) 
Záznamník, informace a razítko na adrese: 
Jiřina Daňková, Krymská 43, 360 01 Karlovy Vary, tel: 353 223 854, mobil: 732 736 589,  
e-mail: dankova.jir@seznam.cz   
 

 „Sokolov“ - 10 km (KČT, odbor Krušné hory Sokolov)   
Záznamník, informace a razítko na adrese: 
Robert Mašek, Čapkova 1410, 356 01 Sokolov, mobil 739 516 534, e-mail: masek.turista@seznam.cz 
 

„Putování historickým Chebem“ – 10 km (KČT, odbor Union Cheb) 
Záznamník, informace a razítko na adrese: 
Werner Friedrich, B. Němcové 11, 350 02 Cheb, mobil 608 159 711, e-mail: wfried@seznam.cz 
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„Za Františkolázeňskými prameny“ – 12 km (KČT, odbor Union Cheb) 
Záznamník, informace a razítko na adrese: 
Werner Friedrich, B. Němcové 11, 350 02 Cheb, mobil 608 159 711, e-mail: wfried@seznam.cz 
 

 „Kudy chodil anglický král Edward VII“ (KČT, odbor Mariánské Lázně)  
Záznamník, informace a razítko na adrese: 
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 607 508 740, 
e-mail: kafkova.milena@seznam.cz  
 

 „Kudy chodil Johann Wolfgang Goethe“ (KČT, odbor Mariánské Lázně)  
Záznamník, informace a razítko na adrese:  
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 607 508 740, 
e-mail: kafkova.milena@seznam.cz  
 
Oblastní turistické odznaky (OTO) 
 

OTO i TTO jsou zaměřeny na poznávací činnost v dané oblasti nebo regionu. Do záznamníku 
vyhlašovatele OTO zapisujete požadované údaje získané při návštěvě povinných a volitelných 
míst. Po splnění podmínek pro udělení odznaku vydá vyhlašovatel potvrzení a odznak  
(pozn. za záznamník i odznak se platí). 
 

OTO „Karlovarsko“ (KČT, odbor Slovan Karlovy Vary) 
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:  
Dr. Vladimír Sura, Krušnohorská 879, 363 01 Ostrov n. Ohří, mobil 737 518 364 
 

OTO „Sokolovsko“ (KČT, odbor Krušné hory Sokolov)    
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese: 
Robert Mašek, Čapkova 1410, 356 01 Sokolov, mobil: 739 516 534,  
e-mail: masek.turista@seznam.cz 
 

OTO „Chebskem“ (KČT, odbor Union Cheb) 
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:  
Werner Friedrich, B. Němcové 11, 350 02 Cheb, mobil 608 159 711, e-mail: wfried@seznam.cz 
 

OTO „Okolím Chodova“ (KČT, odbor Chodov)  
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:  
Růžena Štěpánková, Luční 1024/12, 357 35 Chodov, tel.: 352 675 215, mobil 720 463 845,  
e-mail: ruzastep@seznam.cz 
 

OTO „Krajem léčivých vod“ (KČT, odbor Mariánské Lázně)  
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:  
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 607 508 740, 
e-mail: kafkova.milena@seznam.cz  
 
Tématické turistické odznaky (TTO) 
 

TTO „Naučné stezky Karlovarského kraje“ (KČT Krušné hory Sokolov) 
Záznamník TTO (jen v elektronické podobě) a další informace i odznak na adrese:  
Ladislav Zoubek, Husitská 2053/1, 356 01 Sokolov, mobil: 725 729 570,  
e-mail: ladislav.zoubek@gymso.cz 
 

TTO „Ohře“ (KČT Union Cheb) 
Záznamník TTO, informace a odznak na adrese:  
Werner Friedrich, B. Němcové 11, 350 02 Cheb, mobil 608 159 711, e-mail: wfried@seznam.cz 
 

TTO „Niky a kartuše historického Chebu“ (KČT Union Cheb) 
Záznamník TTO, informace a odznak na adrese:  
Werner Friedrich, B. Němcové 11, 350 02 Cheb, mobil 608 159 711, e-mail: wfried@seznam.cz 
 
Odznak Českomoravský turista (ČMT) 
 

Cílem splnění odznaku je dokonalé poznání celé ČR po stránce kulturní, historické a přírodní. Uděluje se 
na základě postupného získávání jednotlivých OTO a TTO. Má tři stupně. Plnění je rozděleno do dvou 
územních celků – Čechy a Morava. Pro bronzový odznak je potřeba splnit podmínky čtyř OTO všechny 
v územním celku místa trvalého bydliště. Pro stříbrný navíc dalších osmi OTO a to čtyři v územním celku 
místa trvalého bydliště a čtyři v druhém územním celku ČR. Pro zlatý stupeň další čtyři v druhém územním 
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celku ČR a splnění těchto povinných čtyř OTO: Zlatá Praha, Brněnské kolo, Opavsko a Oderské vrchy  
a Lužické hory – Ještěd. Nově je možné plnit také diamantovou verzi odznaku. 
 
Mezinárodní turistický odznak (MTO) 
 

Poznáváte další státy Evropy a dalších kontinentů. Pro získání MTO III. stupně je třeba navštívit čtyři státy 
sousedící s ČR, pro II. stupeň dalších deset evropských států, pro I. stupeň ještě dva státy mimo Evropu. 
 
Mezinárodní turistická medaile (IML) 
 

Ve vybraných státech je pořádán jednou za rok dálkový etapový pochod IML (Mezinárodní pochodnická 
liga). Plnění podmínek je oceňováno bronzovou, stříbrnou a zlatou medailí.  

 
 

Karlovarský kraj – inspirace pro váš volný čas 
 

www.zivykraj.cz, http://blog.zivykraj.cz/ 
 (turistický server Karlovarského kraje) 

 

http://www.kvpoint.cz/cz/ 
(fotobanka Karlovarského kraje)  

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/gis 
http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web 

(mapový server Karlovarského kraje) 
 

http://gis.kr-karlovarsky.cz/klm/ 
(lyžařské běžecké trasy v Karlovarském kraji aktuálně) 

 

www.kctkv.cz 
 

(webové stránky KČT, oblast Karlovarský kraj) 
 

https://www.facebook.com/turistekrusnehorysokolov/ 
 

http://turistika-sokolov.rajce.idnes.cz/ 
 (KČT, odbor Krušné hory Sokolov – fotografie a zprávy o naší společné i individuální činnosti i tipy na výlety) 

 

http://unioncheb.netstranky.cz  
(KČT, odbor Union Cheb – fotografie a zprávy o naší společné i individuální činnosti i tipy na výlety) 

 

http://www.kctkvary.cz/ 
(KČT, odbor Slovan Karlovy Vary – fotografie a zprávy o naší společné i individuální činnosti i tipy na výlety) 

 
http://www.karlovarskyregion.cz/   http://kamposokolovsku.cz/ 

 

http://www.krusnohorsky.cz/    http://prirodakarlovarska.cz/ 
 

http://www.poznejsokolovsko.cz/   http://mas-sokolovsko.eu/ 
 

Chyba! Odkaz není platný.http://www.dronte.cz/ 
 

 (spřátelené weby; akce, zajímavosti a tipy na výlety v Karlovarském kraji) 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      www.zivykraj.cz 
      e-mail: Info@zivykraj.cz 

https://www.cykloohre.cz/ http://www.kr-
karlovarsky.cz/region/projektyKK/  

www.geopark.cz 
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Síň slávy české turistiky 
KČT, oblast Karlovarský kraj 

 
Uvedení člena Klubu českých turistů (KČT), odboru KČT či jiné významné osobnosti do Síně slávy 
české turistiky (SSČT) je symbolické ocenění osobností, které prokazatelným způsobem přispěly ke 
zviditelnění, slávě, prestiži a úspěchům české turistiky doma i v zahraničí. Podrobné podmínky 
upravuje Statut Síně slávy KČT.  
 

Uvádění do SSČT není jenom slavnostní akt. Je trvalou upomínkou práce, kterou osobnosti uvedené 
do SSČT za svůj život vykonaly i toho, co nám po sobě zanechaly. Zřizujeme jim pamětní desky  
a informační panely v místech jejich působení, pojmenováváme po nich stezky i výhledová místa 
apod. Řada Kolik akcí má v názvu přídomek „Memoriál“ jako vzpomínku na turisty, které jsme osobně 
znali. Někdy ale až příliš pozdě mapujeme jejich práci a zásluhy a snažíme se o archivaci dokumentů 
k jejich činnosti. Do SSČT tedy mohou být uvedeni pouze již nežijící osobnosti. Statut SSČT ale 
umožňuje ve zcela výjimečných případech uvedení do SSČT i žijících turistů. 
 

KČT, oblast Karlovarský kraj si takto připomíná své významné členy od roku 2014. Do Oblastní Síně 
slávy české turistiky byli od té doby uvedeni paní Bohuslava Kojanová (16. 2. 2014), pan Václav 
Černý (7. 2. 2016), pan Petr Štěpánek (12. 2. 2017), Mgr. Vladimír Šulc a pan Petr Pickl (11. 2. 2018). 
Vážíme si všeho, co pro rozvoj turistiky v našem regionu udělali, protože tak obětavých lidí není 
mnoho. Přejeme si, aby na jejich práci nezapomněli ani ti, kteří přijdou po nás. 
 
 
 

ADRESÁŘ – PŘEDSEDOVÉ ODBORŮ KČT V OBLASTI 
 
KČT Aš 
e-mail: odbor.105001@kct.cz 

Vladimír Klouček, Petra Bezruče 22, 352 01 Aš 
tel.: 354 525 551, mobil 775 659 859,  
e-mail:vladimirkloucek@post.cz 

  

KČT, odbor Union Cheb 
e-mail: odbor.105002@kct.cz 

Bc. Pavel Sýkora, V Zahradách 33, 350 02 Cheb, 
mobil 604 910 134, e-mail: pavlossykora@seznam.cz 

  

KČT, odbor Mariánské Lázně 
e-mail: odbor.105003@kct.cz 

Růžena Balatá, Hlavní 224, 353 01 Mariánské Lázně,  
tel. 354 626 707, mobil 733 579 558, e-mail: 
ribaml@seznam.cz 

  

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 
e-mail: odbor.105006@kct.cz 

RNDr. Fr. Wohlmuth, Klínovecká 966/2, 363 01 Ostrov 
mobil: 603 209 270, e-mail: fjw@volny.cz 

  

KČT, odbor Slavoj Bečov nad Teplou 
e-mail: odbor.105007@kct.cz 

Ing. Vlastimil Šindelář, e-mail: 
kctslavojbecov@seznam.cz, tel. 737 274 168 

  
  

KČT, odbor Chodov 
e-mail: odbor.105009@kct.cz 

Růžena Štěpánková, Luční 1024/12, 357 35 Chodov,  
tel.: 352 67 52 15, e-mail: ruzastep@seznam.cz 

  

KČT, odbor Tuláci Bukovany 
e-mail: odbor.105010@kct.cz 

Josef Hájek, Sídliště 122/5, 357 55 Bukovany,  
mobil: 728 009 484, e-mail: hajekbuk@seznam.cz 

  

KČT, odbor Krušné hory Sokolov 
e-mail: odbor.105013@kct.cz 

Josef Ticha, Bukovany 132, 357 55 Bukovany 
mobil: 777 830 672, e-mail: pepa.ticha@centrum.cz 

  

KČT, odbor Barokní Valeč 
e-mail: odbor.105015@kct.cz 

Markéta Petrová, e-mail: marketa@palenice.cz, mobil: 
724 663 567, Kozí vrch 110, 364 53 Valeč 

  

A-TOM 6111 Tuláci Bukovany Roman Glos, Sídliště 120, 357 55 Bukovany 
mobil: 724 594 621, e-mail: tulak.glos.r@seznam.cz 
www.tulacibukovany.cz 
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ADRESÁŘ – KČT, OBLAST KARLOVARSKÝ KRAJ 

 
 

SEKRETARIÁT OBLASTI 
 

sekretářka a hospodářka  Jana Zoubková Suchá, mobil: 725 729 567  
oblasti:      
 

poštovní adresa sídla oblasti:  KČT, oblast Karlovarský kraj, Husitská 2053/1, 356 01 Sokolov 
 
 

e-mail a web oblasti:  oblast.105@kct.cz, www.kctkv.cz 
 

IČO oblasti:    71226648 
 

účty oblasti:    2001778630/2010 FIO banka (běžná činnost)  
2601778618/2010 FIO banka (Krajská komise značení) 

 
 

VÝBOR OBLASTI  
 

předseda oblastního výboru Ladislav Zoubek, Husitská 2053/1, 356 01 Sokolov 
statutární zástupce   mobil: 725 729 570, e-mail: ladislav.zoubek@gymso.cz 
 

místopředseda Josef Ticha, Bukovany 132, 357 55 Bukovany u Sokolova   
sekce pěší turistiky   mobil: 777 830 672, e-mail: pepa.ticha@centrum.cz  
 

sekce lyžařské turistiky  Robert Mašek, Karla Čapka 1410, 356 01 Sokolov  
      mobil: 739 516 534, e-mail: masek.turista@seznam.cz 
 

správce databáze   Ing. Jan Šafář, Lomená 2, 350 02 Cheb  
      mobil: 776 161 394, e-mail: js.sl@seznam.cz 
 

klasifikátor  Bc. Pavel Sýkora, V Zahradách 33, 350 02 Cheb, 
  mobil 604 910 134, e-mail: pavlossykora@seznam.cz 
 

značení    Mgr. Karel Fiala, Jenišov 319, 360 01 Jenišov,  
      mobil: 607 634 413, e-mail: karel.fiala@centrum.cz 
 

člen   Růžena Štěpánková, Luční 1024/12, 357 35 Chodov,  
  tel.: 352 67 52 15, e-mail: ruza@hrosi.info; 

ruzena.stepankova@outlook.com  
 

člen      Jindřich Kosina, Mikulášská 4, 352 01 Aš, mobil 603 245 568, 
      e-mail: 1.jarka@email.cz 
 
 

KRAJSKÁ KOMISE ZNAČENÍ 
 

Předseda Krajské komise značení, značkařský obvod Karlovy Vary 
Mgr. Karel Fiala, Jenišov 319, 360 01 Jenišov, mobil: 607 634 413, e-mail: karel.fiala@centrum.cz 
 

Značkařský obvod Cheb    
Vít Lodr, Příkopní 11, 35002 Cheb, tel. 736 754 156, e-mail: vitlodr@seznam.cz 
 

Značení a údržba cyklotras – krajská sekce 
Ing. Miroslav Landa, e-mail: cyklotrasy-kvk@seznam.cz 
 

 
NA TOMTO PORTÁLE NAJDETE AKTUÁLNÍ STAV ZNAČENÝCH CYKLOTRAS  

V KARLOVARSKÉM KRAJI:  
 

https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/Stranky/cyklotrasy.aspx 
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NAUČNÉ STEZKY V KARLOVARSKÉM KRAJI 

 

stav zjištěný k 30. 9. 2020 

 

OKRES CHEB 
  

Ašsko a Chebsko 
Poohří (Chebsko - Cheb) Stebnický potok (Chebsko, Lipová u Chebu) 
Okolí hradu Seeberg (Chebsko - Poustka) Lomnička (Chebsko, Plesná) 
Komorní hůrka (Chebsko - Komorní dvůr) NS Goethova skalka (Aš-Hazlov) 
SOOS (Chebsko - Nový Dvůr) NS Podhradí (Podhradí) 
Lubsko (Chebsko - Luby a okolí) Plesná – Bad Brambach (Chebsko, Plesná) 

PR Ratsham - Libsko (Chebsko) Údolím Halštrovského potoka (Chebsko, 
Doubrava) 

Na cestě k trojstátí (Chebsko, Hranice)  
  

Mariánskolázeňsko 
Geologický park Mariánské lázně (Slavkovský 
les) 

Mnichovské hadce (Slavkovský les) 
Siardův pramen (Slavkovský les – Mnichov) 

Lázeňské lesy (Slavkovský les, Mariánské 
Lázně) 

Lesnická NS Dyleň (Chebsko, Vysoká - Dyleň) 
Panský vrch a Cech sv. Víta (Drmoul) 

Kynžvartské kyselky (Slavkovský les) NS Okolím Valů (Valy u Mariánských Lázní) 
Kladská (Slavkovský les) NS Slatina (Tři Sekery) 
Smraďoch (Slavkovský les) NS Cech sv. Víta (Drmoul) 
NS Klášter Teplá (Slavkovský les)  
  

OKRES SOKOLOV 
  

Sokolovsko 
Nad rybníkem Sýkorák (Kynšperk nad Ohří) NS Oloví  
Botanická stezka Sokolov (Zámecký park a 
Husovy sady) 

Uranová Golgota (Horní Slavkov) 
Planetární stezka (Horní Slavkov; jen začátek) 

Královské Poříčí (údolí řeky Ohře) Olověný Hartenberg (Hřebeny) 
Lítovská výsypka (Chlum sv. Maří) Zaniklé obce Březovska (Slavkovský les) 
Velká krušnohorská výsypka (Lomnice) Naučná stezka okolo hradu Bečova 
 
 

  

Kraslicko 
Rotavské Varhany (Rotava) Příroda kolem nás (Bublava) 
  
  

OKRES KARLOVY VARY 
  

Karlovarsko 
Šibeniční vrch (Slavkovský les - Bečov n. T) Doubí - Svatošské skály (údolí řeky Ohře) 
Lázeňskými lesy Karlovy Vary (Slavkovský les) Ze Staré Role do Nové Role (Krušné hory) 
Stezka k přírodě (Dalovice) Za přírodou kolem úřadu Karlovarského kraje 
Andělská Hora – Kyselka (Slavkovský les) Sportovně relaxační naučná stezka Dalovice 
Nejdek – Sportovní areál – Oldřichov – Nejdek 
(Krušné hory)  
  

Ostrovsko 
Jáchymovské peklo (Krušné hory, Jáchymov) Horská NS Merklín (Krušné hory, Merklín) 
Radonová stezka (Krušné hory, Jáchymov) Zámecká zastavení (zámecký park Ostrov) 
Ježíškova cesta (Krušné hory, Boží Dar) Nejdecká naučná stezka (Krušné hory, Nejdek) 
Blatenský příkop (Krušné hory, Boží Dar) Alexandra Wüsta (Krušné hory, Abertamy) 
Božídarské rašeliniště (Krušné hory, Boží Dar) Hřebečná – Rýžovna (Krušné hory, Abertamy) 
Hamerská stezka (Krušné hory, Nové Hamry) Horská NS Potůčky (Krušné hory, Potůčky) 
NS Ruperta Fuchse (Krušné hory, Nové Hamry) Horská NS Abertamy – Plešivec (Krušné hory,  

Abertamy) Karlova stezka (Krušné hory, Nové Hamry – 
Jelení)  
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Vysoká pec – Rudné (Krušné hory, Vysoká Pec) 17 Abertamských zastavení (Krušné hory, 
Abertamy) 

Ostrovsko a hornictví (Ostrov) Montánní krajina Krušných hor (Krušné hory, 
Jáchymov; neznačeno) Borecké rybníky (Ostrov) 

Obora Hájek (lesní obora Hájek) Po starých cestách okolo Ostrova - cyklotrasa 
(Krušné hory, Ostrov; neznačeno) Okolím Horního hradu (Krušné hory, Horní hrad) 

Horní Blatná - Vlčí jámy (Krušné hory, Horní 
Blatná) 

NS Štola Johannes (Krušné hory, Boží dar; 
neznačeno) 

Stezka krušnohorských pověstí (Krušné hory, 
Plešivec) NS Jana Hlouška (Jáchymov) 
  

Toužimsko 
NS sv. Blažeje (Toužimsko – Nežichov) Cesty za pověstí (9 okruhů na Toužimsku – 

Bochov, Bečov, Toužim, Žlutice, Vladař, Otročín, 
Chlum, Nežichov, Rabštejn) 

Vladař (Žluticko – Záhořice a Vladořice) 
Stezka sovy Rozárky (Žlutice) 
Skokovská stezka (Teplá – Toužim – Skoky - 
Žlutice) 

Miniarboretum a Dendrologická NS (Lesy ČR, 
Lesní závod Toužim) 

Davidova stezka (Teplá – Branišov) NS Vidžín – Telecí potok (Vidžín) 
 
 
 
 
 
 

Víte o naučné stezce v Karlovarském kraji, která zde není uvedena? 
Není na NS něco v pořádku, popř. máte jiný vzkaz pro zřizovatele stezky? 

Napište nám to na adresu: ladislav.zoubek@gymso.cz. Děkujeme.  
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Podmínky, výhody a možnosti 
členství v Klubu českých turistů 

 
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. Členství v Klubu nabízí řadu možností, ale také 
zavazuje. Člen odboru KČT by neměl být ve svém městě anonymní osobností, vkládá do 
členství nejen členský příspěvek, ale také nemalou část svého volného času, soukromí  
i dobrovolné práce. Vyžádejte si u předsedy nejbližšího odboru KČT stanovy Klubu českých 
turistů a další informace o činnosti. 
 

Staňte se i vy součástí Klubu s tradicí od roku 1888. 
 
EUROBEDS 
Každý člen obdrží členský průkaz, s nímž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené 
zboží u smluvních partnerů v systému EUROBEDS. Jedná se především o slevy na ubytování, na 
vstupné a na nákup turistického vybavení. 
 
Slevy na ubytování 
Na základě předložení členského průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (s vyznačením 
platnosti) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc 
ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách ÖTK a Naturfreunde v Rakousku, 
chatách Fichtelgebirgsvereinu v Německu – Bavorsku a na chatách KST na Slovensku. Seznam chat 
v Česku a na Slovensku je uveden v příloze informační brožurky nového členského průkazu (karty), 
seznam chat v Rakousku a Německu je uveden na www.eurobeds.cz. 
 
Mapy KČT 
Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů 
se slevou cca 25 % z běžné prodejní ceny. Mapy se slevou je možné získat přímo u vydavatele – 
společnosti TRASA v Praze 13, u regionálních prodejců a v některých oblastních sekretariátech KČT. 
Je možno si je objednat také v e-shopu na www.trasa.cz. 
 
Slevy na startovném 
Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří 
se prokáží platným průkazem. 
 
Slevy na dopravu 
Slevy při nákupu některých IN karet jsou poskytovány přímo při pořízení (obnově) karet na vybraných 
pokladnách Českých drah. KČT dotuje všem svým členům nákup kilometrické banky ČD (max. 2 
sešitky za rok). 
 
Věrnostní systém SPHERE CARD 
KČT uzavřelo smlouvu o zapojení do věrnostního systému SPHERE CARD, jehož 10.000 slev mohou 
využít členové KČT s členským průkazem. Loga EUROBEDS a SPHERE CARD umožní využívat 
slevy po dobu členství v KČT. 
 
Strukturované členství v KČT 
Členové KČT si mohou sami zvolit rozsah členských výhod, podle typu členství. 
•  Základní členství zahrnuje úrazové pojištění člena, slevu na dopravu, slevy na startovném, slevy 

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

a slevu 50 % na konkrétní turistické oblečení nebo vybavení 
•  Top členství obsahuje navíc konkrétní turistické vybavení, jednu mapu dle vlastního výběru, 

turistického průvodce a další praktické dárky od našich partnerů.  
Podle typu členství jsou odstupňovány členské příspěvky. 
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Společné členství v KČT a v Alpenvereinu.cz 
Při přihlášení k ročnímu členství v české pobočce rakouského horského spolku ALPENVEREIN si 
můžete zvolit společné členství v obou spolcích s výhodou pro členy KČT (stávající i nově 
přihlášené). Členství v Alpenvereinu lze získat na 80 prodejních místech (např. v prodejnách Hudy 
sport) nebo na www.alpenverein.cz. Součástí členství je i velmi výhodné pojištění pobytu v horách po 
celém světě, slevy na alpských chatách a další výhody. Sleva na členských příspěvcích KČT v 
tomto případě činí 80 Kč. 
 
Úrazové pojištění na akcích a při činnostech KČT 
Klub českých turistů je od 24. 4. 2014 členem Českého olympijského výboru a ten má uzavřené 
úrazové pojištění všech sportovců, tedy i členů KČT. Úrazové pojištění, které má ČOV uzavřeno s 
pojišťovnou Pojišťovna VZP se vztahuje na úrazy, vzniklé při účasti na organizované turistické akci, 
nebo při turistické činnosti (např. při obnově turistického značení). Během organizovaných akcí jsou 
pojištěni nejen všichni členové KČT, ale také účastníci – nečlenové. Členové KČT jsou pojištěni také 
při organizované dopravě na turistickou akci. 
 
A TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ….. SEBEREALIZACE  
✓ využijte účelně vlastní, organizační schopnosti, dovednosti i volný čas pro potřeby svého odboru, 

města i k vlastnímu uspokojení, 
✓ získejte kvalifikaci značkaře a podílejte se na obnově a údržbě turistického značení, 
✓ zapojte se do plnění pestré řady tematických i výkonnostních odznaků v KČT, 
✓ získejte potřebnou kvalifikaci a sami zkuste organizovat a vést turistické výlety pro další členy nebo 

turistické akce pro veřejnost, 
✓ využijte možnosti být volen(a) do orgánů KČT nebo ovlivňovat směr vývoje činnosti odboru, 
✓ zpracujte své vlastní materiály pro turistickou veřejnost a cestovní ruch, které propagují Vámi 

oblíbená místa (odbory KČT vyhledávají prostředky na tisk nebo výrobu), 
✓ podílejte se na průvodcovských službách na objednávku měst nebo informačních center,  
✓ a další.  
 

Vítejte mezi námi 
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Bezpečnost 
na turistických značených trasách 

 
Příroda je naším společným bohatstvím. Měla by proto i nadále zůstat volně přístupná a při 
dodržení nutných pravidel pohybu v ní, i pravidel ochrany přírody, sloužit všem k rekreaci  
a turistickému i sportovnímu vyžití. Klub českých turistů se zamýšlí nad bezpečností turistů 
při různých druzích přesunu (pěších, lyžařů, cykloturistů a dalších) na společných trasách 
tak, aby se ani jedna skupina turistů necítila ohrožena. KČT nepřísluší legislativní řešení,  
ale přichází s výzvou ke vzájemné ohleduplnosti a ve spolupráci s Českým olympijským 
výborem, BESIPem a dalšími organizacemi vytvořil tento 
 

Kodex pro společné užívání turistických tras 
 

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

 
KODEX PĚŠÍHO TURISTY 

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

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

 
KODEX CYKLISTY 

1. Nejezdi po cestách, které jsou označeny jako zakázané pro cyklisty. 
2. Nauč se ovládat své kolo, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj svoji technickou 

a fyzickou zdatnost. 
3. Vždy upozorni v dostatečném předstihu ostatní uživatele cesty o svém úmyslu je předjet, 

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

 
KODEX LYŽAŘE 

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

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

3. Při jízdě mimo lyžařské stopy upozorni v dostatečném předstihu ostatní uživatele cest  
o svém úmyslu je předjet, aby mohli včas zareagovat. 

4. Při míjení pěších turistů sniž rychlost, a to zejména při jízdě z kopce. 
5. Ve stopě se vyhýbej vpravo a uvolni stopu lyžaři jedoucímu z kopce. 

 
 

Přejeme mnoho krásných zážitků a vzájemné ohleduplnosti při vašich cestách  
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Naše hlavní aktivity
◉ značení turistických tras všech typů (např. pěší, cyklo, lyžařské)
◉ turistické pochody a akce
◉ ediční činnost: časopis TURISTA,
 mapy 1:50 000, Kalendář turistických akcí, Obrazový atlas
◉ ubytovací a stravovací služby na turistických chatách KČT

Program různé náročnosti pro všechny  
věkové kategorie a sociální skupiny

◉ pěší a vysokohorská turistika
◉ lyžařská turistika a zimní táboření
◉ cykloturistika
◉ vodní turistika
◉ hipoturistika
◉ turistika mládeže a rodinná turistika
◉ turistika pro zdravotně hendikepované turisty

Členský průkaz KČT je Vaším klíčem 
ke slevám a bonusům

◉ úrazové pojištění členů KČT na akcích KČT 
◉ ubytování na chatách KČT, KST, ÖTK a NFÖ 
◉ slevy na dopravu 
◉ slevy NPÚ na vstup do cca 100 památkových objektů 
◉ sleva na předplatné časopisu Turista 
◉ sleva na mapy KČT 
◉ slevy na startovné 
◉ slevy věrnostního programu SPHERE 
◉ možnost dvojího členství v rakouském spolku Alpenverein a v KČT

STAŇTE  SE I VY ČLENEM KČT!

Informace o členství a jeho výhodách 
naleznete na www.kct.cz nebo na Facebooku KČT

Svoje dotazy posílejte na kct@kct.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – VAŠE DOBRÁ ZNAČKA
www.kct.cz
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Hornická krajina Krupka

17 památek v německém Sasku

Rudá věž smrti v Ostrově

Hornická krajina Abertamy – 
Boží Dar – Horní Blatná

Hornická krajina Jáchymov

Hornická krajina na vrchu Mědník

www.zivykraj.czhttps://native.seznamzpravy.cz/toulky-po-stopach-krusnohorskych-horniku/

Krušnohorská hornická krajina
nově na seznamu Světového 
dědictví Unesco

Vydejte se po stopách krušnohorských 
horníků a objevte 800letou historii 
hornictví v Krušných horách.


