
O diskusích a další komunikaci 
Debatovat se dá různě. Diskuse může být plamenná, 
vášnivá, věcná, poklidná, seriózní… Nikde přitom 
není psáno, že z poklidné debaty vzejdou požadované 
závěry a naopak, že prve bouřlivá diskuse nepovede 
ke kýženému řešení, jakmile vychladnou počáteční 
vášně.

Jsem tomu velmi rád, že jedna taková diskuse 
(z počátku vášnivá, směřující však k jasnému cíli) se 
udála na podzimním semináři vedoucích a cvičitelů 
turistiky jihomoravské oblasti k navrhované oblastní 
soutěži o nejaktivnějšího turistu roku.

Ještě více bych byl potom potěšen, kdyby se 
podobné „diskuse“ uskutečnily i nad dalšími 
tématy, která oblastní výbor řeší. Jednak tím dostává 
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zpětnou vazbu, ale hlavně pak jeho rozhodnutí budou taková, která budou 
mít přínos pro většinu odborů a turistů v kraji. A také se tím samozřejmě 
posílí vazba mezi oblastí a jejími odbory.

Nejde v mnoha případech přímo o diskusi jako takovou. Často potřebuje 
výbor znát jen názor odborů respektive jejich zástupců – stačí jedna odpověď 
na e-mail. I záporná odpověď je přece odpověď. Dost často však na ni výbor 
jen marně čeká! Zdržuje se tak nejen tato a další činnost výboru, ale má to 
dopad i na odbory, které svou odpověď poslaly včas a také čekají na uzavření 
nastoleného problému.

V plné kráse se tato skutečnost projevila při přípravě fotoknihy, kdy se na 
výzvu oblasti ozvalo a poskytlo snímky ze svých akcí jen pár odborů. Přitom je 
to jen třešnička na pomyslném dortu naší práce. Spíše odměna za naši činnost. 
Její podstata je daleko hlubší a širší. Bavme se o ní, rozvíjejme ji společně, ať je 
ku prospěchu nám i lidem okolo.

Alf



Turisté z Hodonína rádi vyjíždí za hranice naší země. 
Tentokrát poznávali krásy Tyrolska
Ve dnech 6.–13. září uskutečnil KČT Hodonín zájezd do Tyrolska. Odbor 
pravidelně pro své členy pořádá dva hlavní vícedenní zájezdy: první koncem 
června či počátkem prázdnin s převahou seniorů v tuzemsku, druhý počátkem 
září do některých zahraničních hor.

S touto činností jsme započali v roce 2007, kdy jsme si na kolech objeli 
relativně blízké Neziderské jezero na pomezí Rakouska a Maďarska, poté 
od roku 2008 přišla série zájezdů s týdenními pobyty v Alpách, Dolomitech, 
Rachovských horách, Julských Alpách a Malé Fatře (toto byla náhradní 
alternativa za nerealizovaný zájezd do rumunského Banátu, kde byl zajištěn 
pobyt u českých rodin v pěti vesnicích, ale našim již zhýčkaným turistům 
se nějak nechtělo spát na různých místech, a tak se namísto plánovaného 
počtu 33 turistů přihlásilo na krásně naplánovaný zájezd pouhých 17 osob) 
s ubytováním v Bad Ischlu, Zell am See, Toblachu, Jasini, u Bohinjského jezera 
a ve Štefanové.

Za místa ubytování v Alpách volíme mládežnické ubytovny, kde se dá 
srazit cena na osobu za pobyt s polopenzí na zhruba sedmadvacet euro za den, 
v Jasini jsme nocovali na krásné dřevěné turbáze vybudované ještě uherským 
turistickým spolkem, u Bohinjského jezera za přiměřenou cenu na hotelové 
ubytovně a ve Štefanové na Chatě vo Vyhnanej. V Tyrolsku jsme měli prakticky 

jedinou možnost 
volby mládežnické 
ubytovny s přípravou 
jídla, a to přímo 
u Brennerského 
průsmyku na pomezí 
Rakouska a Jižních 
Tyrol v Obernbergu 
am Brenner.

Bydleli jsme 
v nejzapadlejší obci 
v závěru údolí ve 
výšce 1400 metrů pod 
třítisícovým vrcholem 
Tribulaunu. Děvčata, 
která přicházela do Na vrcholu Obernberger Tribulaun.
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budovy jen ráno a večer, se o nás vzorně starala, jinak se zde samozřejmě ani 
nemuselo zamykat, nikdo zde nikomu v životě nic neukradl.

Zakoupili jsme si za 57 euro slevovou kartu pro zařízení v nedalekém 
Stubaiském údolí (možnost zdarma výjezdu a sjezdu lanovkami, koupání 
v bazénech, využití letních sáňkařských drah, cestování Stubaiskou lesní 
železnicí) a orientovali většinu túr právě sem. Turisté se například prošli po 
Stubaiském ledovci k nové moderní kapli a Schaufelspitze (3333 m n. m.), 
vyrazili do Oblasti klidu Kalkkögel na Schlicker Seespitze (2804 m n. m.), 
na poutní místo Maria Waldrast a k nádhernému vyhlídkovému Serlesu 
(2717 m n. m.), exponovaným chodníkem na Elferspitze (2505 m n. m.), udělali 
si okruh z ubytovny přes Obernberger Tribulaun (2780 m n. m.), Nördlicher 
Roβlauf (2881 m n. m.), sedlo Kreuzjoch (2378 m n. m.) a Obernbergské jezero 
a v Dolomitech zavítali na Seiser Alm s postupem na symbol Jižních Tyrol, 
náhorní plošinu hory Schlern (2563 m n. m.) v Přírodním parku Schlern-
-Rosengarten.

Cyklisté si vychutnali impozantní sjezd od údolní stanice lanovky na 
Stubaiský ledovec přes Fulpmes do Innsbrucku, kde si zároveň učinili 
prohlídku nádherného středověkého centra, aby si odpočinuli na stoupání 
zpět, projížděli se po Innské 
cyklostezce ve směru na Telfs 
a Jenbach a po vystoupání 
na Brennerský průsmyk se 
kochali postupným sjezdem 
přes Sterzing, Havlíčkův 
exilový Brixen a Klausen do 
Bolzana. Cestu jim zpestřil 
průjezd několika tunely po 
bývalé železnici, dnes se 
už vlaky prohánějí údolím 
řeky Eisack moderním 
koridorem. Jen se nám na 
zpáteční cestě nepodařilo 
kvůli velkému lĳáku udělat si prohlídku nádherného Salcburku, ovšem cestou
do Obernbergu jsme se prošli nádherným Hallsta�em zapsaným na Seznamu
světového dědictví UNESCO. Cena zájezdu (doprava, ubytování, polopenze) 
představovala velice luxusních 7000 korun. 

Příští rok zavítáme v rámci prvního zájezdu koncem června do Krkonoš 
a druhý zájezd bude veden ke kolegům z 1. brněnské do jejich ubytovny 

Cyklisté v Klausenu při přejezdu do Bolzana.
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v Mengusovcích, která nám bude opět po sedmi letech výbornou základnou 
pro nádherné přechody ve Vysokých Tatrách. Již se moc těšíme. Pokud by 
byl zájem, jsem ochoten na září pro turisty z oblasti připravit obdobný zájezd 
do vybrané alpské oblasti, zkušenosti s takovými akcemi již máme bohaté. 
U nás v odboru bych o účast členů na zájezdu neměl pochyby, zajisté by se 
přidali i turisté či cyklisté z dalších odborů a velký autobus (49 osob) by mohl 
být bez problémů obsazen. Našim členům poskytujeme na zájezdy pořádané 
odborem 25% slevu na dopravu, mohli bychom vyjednat eventuální slevu i 
v rámci oblasti, již delší dobu se bavíme o tom, že by měly odbory v rámci 
naší oblasti více spolupracovat, takto by se i účastníci z jednotlivých odborů 
mezi sebou poznali a našli si nové kamarády. Stoupl by pak dle mého úsudku 
i zájem našich odborů o účast na akcích pořádaných naší oblastí i jednotlivými 
odbory.

Jiří Michenka 

Na Stubaiském ledovci.

Procházka v Hallsta�u okolo Hallsta�ského
jezera.
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Řady metodických pracovníků rozšířili v říjnu noví 
vedoucí turistiky
O víkendu 11. a 12. října pořádala metodická sekce Jihomoravské oblasti 
školení a zkoušky vedoucích turistiky. Akce se uskutečnila v klubovně odboru 
1. brněnská na Auerswaldově ulici v Brně.

Víkendu přecházelo samostudium přihlášených účastníků z předepsaných 
materiálů. Na sobotním programu byly především přednášky z historie KČT 
a turistiky v českých zemích a na Brněnsku, zdravovědy, výbavy a vedení 
skupiny v terénu. I když o přednášce nelze přímo hovořit, vše bylo spíše 
formou diskuse nad danými tématy.

Neděli věnovali vedoucí semináře ukázkám práce s mapou a kompasem či 
buzolou, která je základem pro orientaci v terénu. Seminář uzavřel písemný 
test, který prověřil znalosti uchazečů o kvalifikaci vedoucího turistiky. Všichni
přítomní ho zvládli úspěšně a rozšířili tak řady těch, kteří už nyní naplňují 

jedno ze základních 
poslání Klubu českých 
turistů – pořádáním výletů 
a vycházek do přírody 
umožnit jejich účastníkům 
nenáročným pohybem nejen 
pozvednout svou tělesnou 
zdatnost, ale poznáváním 
nových míst i svého ducha.

Alf

Diskuse nad mapou aneb Co je 
to azimut, jak ho určit, k čemu 
je měřítko a kterak si zorientovat 
mapu podle buzoly nebo kompasu.

Kontrola závěrečných testů.
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6 TOULAVÝ KOČÁREK

Dne 28.září úspořádal 
TOM Ještěrky a KTL 
Brno další úspěšnou akci 
Toulavého kočárku. Na 
vycházku kolem přehrady 
vyrazilo sedmapadesát 
rodičů a prarodičů s dětmi. 
Z šestadvaceti dětí bylo 
dvanáct v kočárcích.
(Pavel Rabušic)



Tišnovská padesátka atakovala půl tisícovku účastníků 
Členové KČT Tišnov uspořádali v sobotu 11. října 44. ročník dálkového  a 
turistického pochodu Tišnovská padesátka. V tomto roce se nám podařilo 
dohodnout s lesními společnostmi  a trasa padesát kilometrů byla nově 
vedena směrem na Lipůvku a vrchol Bukovec (mnohým známá spíše Jedle) 
s kontrolou nedaleko Hančiny studánky. Tuto náročnou část se stoupáním 
na rozhledny u Čebína a na Zlobici a zmíněnou Jedli zvládlo třiačtyřicet 
dálkoplazů této nejdelší trasy a také tři turisté na trase čtyřicet kilometrů. 
Kratší třicetikilometrovou trasu přes Lipůvku, partyzánský pomník 
u Skaličky a Stanovisko absolvovalo šestadvacet pochodníků. Do cíle se 

tradičně jako poslední vraceli turisté 
z padesátikilometrové trasy, kteří po 
sestoupání z Bukovce a posilněni na 
kontrole nebo v pivovaru Černá Hora 
ještě prošli přes Žernovník, kde je 
otevřena a veřejnosti volně přístupná  
nová rozhledna.

Nejvíce obsazena byla trasa na 
dvacet kilometrů. Vedla přes tišnovskou 
rozhlednu k parku u Drásova, pak po 
modré turistické značce na Stanovisko 
a přes Jamné do Šerkovic. Odtud 
pokračovala podle Besénku k Lomničce 
a kolem Květnice do cíle v sokolovně. 
Absolvovalo ji sto dvacet účastníků.

Pořadatelé připravili pro rodiče 
s dětmi novinku pochodu, trasu dvanáct 
kilometrů vhodnou i pro kočárky. Vedla 
po zpevněných cestách a vedlejších 
silnicích. Účast sto čtyř malých a 

velkých turistů potvrdila zájem rodičů i dětí. Z loňského roku opakovaná 
devítikilometrová pěší trasa na tišnovskou rozhlednu tentokrát přilákala 
čtyřiašedesát turistů.

Z kratších tras byla zopakována i vloni oblíbená trasa v délce sedmnácti 
kilometrů se začátkem v Kuřimi u nádraží. Z prezenčních lístků se dalo vyčíst, 
že ji využili jak turisté z Brna, tak i Tišnováci – přihlásilo se osmdesát turistů. 
Trasa je zajímavá tím, že vede přes tři rozhledny (Zlobice, Čebín, Tišnov). 
Škoda, že nebyla dobrá viditelnost, ačkoliv počasí pochodu přálo. 

Z DÁLKOVÝCH POCHODŮ 7

Nová rozhledna otevřená u obce 
Žernovník.



Neplánovaný zážitek v podobě zablácených kol a dresů měli cyklisté 
(celkem jich letos na cyklotrasy Tišnovské padesátky vyrazilo šestapadesát), 
vracející se z Žernovníku přes brody u Jižního portálu.  Postarala se o něj 
řepná kampaň u Skaličky a čerstvě „umytá“ silnice. Bezpečně ale do cíle dojeli 
a byli odměněni stejně jako pěší turisté účastnickým listem, jehož grafickou

podobu navrhl tišnovský 
malíř Jiří Ondra. Všichni 
si také mohli prohlédnout 
malou výstavku 
vítězných fotografií
z tématické soutěže mezi 
místními  členy Klubu 
českých turistů.

Celková účast na 
tomto ročníku pochodu 
byla 496 pochodníků 
a cyklistů, z toho 

registrovaných turistů 
bylo devětapadesát. 
Dohromady nachodili 
nebo najezdili na kole 
11 434 kilometrů. 
Nejstarší účastník Rudolf 
Pecher přĳel z Adamova
(ročník 1933) a prošel 
trasu dvacet kilometrů. 
Z největší vzdálenosti 
do Tišnova přĳel pan Brychta z Ústí nad Labem. Dva účastníci pak dorazili
ze Slovenska, přĳeli z Bratislavy a Brezové pod Bradlom. Nejpočetnější skupinu
tvořili děti z Domu dětí Tišnov, kterých přišlo jednadvacet (z celkového počtu 
155 dětí). Tišnováků se letos na startu registrovalo celkem 174.  

Děkujeme všem za návštěvu města Tišnova a jeho krásného podzimního 
okolí!  Děkujeme také za podporu Městu Tišnov a kavárně Pohoda.
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Z kontroly nad Lipůvkou.



Z DÁLKOVÝCH POCHODŮ 9

Přĳměte již nyní pozvání na 45. ročníku pochodu v sobotu 10. října 2015.
Chystáme několik novinek: nové trasy i účastnický list, nebude chybět 
příležitostné razítko a dřevěná turistická známka pochodu. 

František Mach

Drásovská špice v mlze.

Tišnov od Železného.



Stovkaři se na trase prali s deštěm
Počasí nebylo k bučovickým pochodům letos vůbec skoupé. V dubnu, v září 
i v listopadu přibalilo turistům na cestu notnou dávku dešťových srážek. 
Stovkaři naštěstí nejsou žádné ufňukané slečinky, a tak vyrazili navzdory 
nepřízni nebes. Letos se na poslední stovku v kraji vydalo šestadvacet stovkařů, 
z toho dva trasu proběhli. Další dva pochodníci vyšli na noční padesátku.

O půlnoci vyrazila po trase noční mobilní kontrola, která účastníkům 
otiskla do popisu trasy kontrolní razítko a nabídla malé občerstvení. I když se 
noční teploty pohybovaly kolem deseti stupňů nad nulou, v deštivém počasí 
šel na odbyt hlavně horký čaj. Všem přišla vhod i štamprlička slivovice, kterou 
pořadatelům poskytla kloboučská pálenice Pohorka O�y Potěšila.

Dalších čtyřiačtyřicet turistů dorazilo na start v Kyjově nebo na základnu 
u Vřesovic, kde v sobotu ráno startovaly padesátikilometrové trasy. Mezi 
těmito pochodníky byla i nejmladší účastnice pochodu, teprve tříměsíční 
Amálka Chelíková. Neustávající dešťové přeháňky mezitím proměnily 
některé úseky tras doslova v blátivou klouzačku.

Náročné podmínky tak nejen prověřily fyzickou i psychickou odolnost 
všech účastníků. Poslední kilometry po žluté značce vedoucí rozbahněnou 
cestou, která nešla obejít ani lesem, probudily v mnohých dosud skryté 
vlohy. Třeba Radek Dočkal, který běžel stovku, zanechal v cíli pořadatelům 
následující všeříkající verše:

Zlatá tečka, zlatý hřeb,
nepomůže ani rap.
Když chceš trasu zvládnout,
nesmíš duchem zchřadnout!

Zlatá tečka, zlatý hřeb,
nepomůže ani dřep.
Když chceš trasu projít,
musíš boty zhnojit!

Sice není nikdy tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, nicméně velmi 
doufáme, že příští rok bude na poli pochodnického počasí spíš líp!

Alf
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Schovaní v cíli před 
deštěm – to už je nám 
hej.

Příchod pochodníků do cíle.

A je to!

Tak už jsme taky došli.

Amaláka Chelíková s maminkou v cíli.
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Podzimní seminář se opět zaměřil na dopady 
legislativních změn na činnost a fungování KČT
Letošní podzimní setkání vedoucích a cvičitelů turistiky se přesunulo 
z původně plánovaného Žďáru nad Sázavou za hranicemi našeho kraje do 
penzionu na Mlýnkách na samé hranice naší republiky. Metodická sekce 
oblasti ho uspořádala ve dnech 22. a 23. listopadu.

Po obědě uvítala přítomné předsedkyně oblasti Hana Slabáková. Následně 
je seznámila s důležitými aktualitami z jednání vedení KČT. Po ní vystoupil 
klasifikátor oblasti Roman Volek a představil chystanou oblastní soutěž
o nejaktivnějšího turistu. K navrhované podobě soutěže poté v diskusi padlo 
několik připomínek a pozměňovacích návrhů.

Závěrečnou část vyplnila přednáška nového metodika oblasti Jiřího 
Michenky. Zopakoval v ní dopady nového občanského zákoníku na činnost 
neziskových organizací a tedy Klubu českých turistů. O zásadních změnách 
byla řeč už na loňském setkání a v podstatě zůstávající v platnosti. Protože 

se však významně 
dotýkají naší 
činnosti, je dobré 
si připomínat, aby 
pak nedocházelo 
ke zbytečným 
k o n f l i k t ů m 
s legislativou. 
Navíc s tím, jak 
jsou jednotlivá 
u s t a n o v e n í 
zákoníku postupně 
uváděna do praxe, 
dochází k drobným 

posunům ve výkladu některých paragrafů. Přehled důležitých skutečností 
vám přinášíme ve zvláštním článku. Čtení je to sice delší a ne zrovna zábavné, 
o to však důležitější.

Nedělní dopoledne patřilo jako obvykle zopakování a prohloubení 
praktických znalostí pohybu v terénu. Posloužila k tomu vycházka do 
jihozápadního cípu Bílých Karpat, kde všichni obdivovali zejména výhledy 
z Koválovských lúk. Určitě i díky slunečnému počasí, které zde zrovna v neděli 
bylo. S místopisem zdejšího kraje zde pak všechny seznámil Jiří Michenka.

12 PODZIMNÍ SEMINÁŘ

U penzinu na Mlýnkách před nedělní vycházkou.



Z Koválovských lúk pokračovala „túra“ na vrchol Čupy (574 m n. m.) a 
odtud postupným klesáním přes Kamennou búdu a loveckou chatu Fráterka 
zpět na Mlýnky.

Alf

PODZIMNÍ SEMINÁŘ 13

Na Koválovských lúkách – Jiří 
Michenka popisuje vrcholy na 
horizontu.

U monolitu na kopci Čupy (574 m n. m.).



Vliv rekodifikace občanského práva na spolkovou činnost
a Klub českých turistů

Historický exkurz

V roce 2012 byl přĳat nový občanský zákoník (NOZ) pod č. 89/2012 Sb., 
který nabyl účinnost k 1. 1. 2014. Poměrně dlouhá legisvakanční doba byla 
důvodem, aby se veřejnost, úředníci a soudci mohli s novým právním 
předpisem důkladně obeznámit, byť to skutečně nebylo jednoduché a také 
v současnosti přetrvávají jisté problémy. NOZ nahradil občanský zákoník 
z roku 1964 (zákon č. 40/1964), jenž na dobu, ve které vznikl, byl zákonem 
na poměrně slušné úrovni a přes několik novelizací (zejména velká novela 
provedená zákonem č. 509/1991 Sb.) přežil bez větších komplikací až do 
těchto dob, na Slovensku zůstává v účinnosti nadále a s jeho novelou se do 
blízké budoucnosti nepočítá, třebaže se o ni zvláštní komise již pokoušela. 
Původní zákon obsahoval 880 paragrafů, což bývá pro záruku kvality 
zákona dostačující počet, NOZ obsahuje včetně společných, přechodných a 
závěrečných ustanovení 3081 paragrafů, tedy 3,5krát více. NOZ též zavádí 
odlišné právní instituty, než obsahoval zákoník původní, právnickým osobám 
se věnuje ve 312 paragrafech, zatímco předcházející předpis se o nich zmiňoval 
pouze v paragrafech čtyřech.  

Po roce 1989 byla do našeho právního řádu, tedy Ústavy jako základního 
pramene práva a Listiny základních práv a svobod, přĳata tři základní 
občanská práva a svobody – právo spolčovací, shromažďovací a petiční, která 
byla občanům po dlouhá období upírána. V důsledku nezbytnosti doplnění 
právní úpravy byl velmi rychle schválen zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování 
občanů jakožto právní předpis, který prováděl ustanovení Ústavy o právu 
spolčovacím. Byl to zákon poměrně velmi strohý, který ve svých 22 paragrafech 
obsahoval kromě úvodních ustanovení, ovšem bez legální definice pojmu
občanské sdružení, vznik a zánik občanských sdružení, jejich soudní ochranu 
a právě ustanovením § 16 „Smlouvy o součinnosti“, na jehož základě byly 
do organizace KČT přidruženy další samostatné hlavní spolky jakožto 
subjekty s vlastní právní subjektivitou, stanovami a přiděleným IČO, a tak 
celá organizační struktura KČT je v současnosti navíc doplněna pobočnými 
spolky a je tudíž velmi nepřehledná. Návrh na řešení tohoto nepraktického 
stavu v podobě institutu fúze je uveden níže.

Základním rozdílem oproti období totalitního režimu bylo, že sdružení 
vznikalo již pouhou registrací, na základě registračního režimu, a jeho vznik 
nepodléhal povolovacímu režimu státního orgánu jako při vzniku dosavadních 
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organizací! Pokud tedy na základě stanov, které se doručovaly na Ministerstvo 
vnitra, nebylo cílem sdružení popírání nebo omezování osobních, politických 
nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické 
či jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, podněcování 
nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, podporování násilí nebo jiné 
porušování Ústavy a zákonů, sdružení nesledovala dosahování svých cílů 
způsoby, které byly v rozporu s Ústavou a zákony a nejednalo se o ozbrojená 
sdružení nebo sdružení s ozbrojenými složkami, Ministerstvo vnitra bylo 
povinno do 10, později do 5 dnů od doručení stanov sdružení zaregistrovat. 
Předmětný zákon se současně nevztahoval na sdružování občanů v politických 
stranách a politických hnutích, za účelem výdělečné činnosti nebo k zajištění 
řádného výkonu určitých povolání a sdružování v církvích a náboženských 
společnostech, tyto subjekty podléhaly odlišnému právnímu režimu. Vzniklá 
občanská sdružení se tedy registrovala u Ministerstva vnitra ČR. Zpočátku 
nepovinně, později automaticky byla občanská sdružení registrována v registru 
ekonomických subjektů (RES) u Českého statistického úřadu. Dle zákona 
o sdružování občanů mohla mít občanská sdružení své organizační jednotky 
s právní subjektivitou. Ty byly evidovány pouze v RES. Stát registraci v RES 
stanovil jako povinnou, ale tuto povinnost nikdy nekontroloval. Při registraci 
v RES získal subjekt identifikační číslo (IČO), které používal v právních
vztazích. Na základě zákonů o státních registrech byla občanská sdružení a 
jejich organizační jednotky převedeny v roce 2012 do registrů Ministerstva 
vnitra ČR, které řešilo registraci centrálně.

Současný stav

Zásadní změna v registraci občanských sdružení nastala právě s přĳetím
nového občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb. NOZ současně 
zrušil vícero dosavadních zákonů, mezi nimi i zákon o sdružování občanů 
č. 83/1990 Sb. Tím pod sebe jakožto ústřední předpis soukromého práva 
subsumoval ze zrušených zákonů početné právní instituty práva veřejného 
a jen tím potvrdil dlouhodobě se stírající rozdíl mezi právem soukromým 
a veřejným a diskutabilnost o dalším dělení právního systému do těchto 
podsystémů. Současně NOZ zavedl pojem „spolek“ a v ustanovení § 214 
vymezil jeho legální definici jakožto samosprávného a dobrovolného svazku 
členů, který mohou založit alespoň tři osoby vedené společným zájmem 
k jeho naplňování a ve spolku se za tímto účelem spolčovat. KČT se tedy od 
1. 1. 2014 automaticky změnil z občanského sdružení na spolek a organizační 
jednotky (oblasti a odbory) na pobočné spolky.
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NOZ dále zavedl v ustanoveních § 120–121 veřejné rejstříky právnických 
osob a minimální údaje, které se do nich zapisují. Do veřejného rejstříku se 
podle ustanovení § 120 odst. 1 o právnické osobě zapíše alespoň den jejího 
vzniku, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku 
jakož i její název, adresa sídla a předmět činnosti, jméno a adresa bydliště 
nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, 
jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje a údajů o dni vzniku nebo 
zániku jejich funkce. Ohledně jednotlivých druhů veřejných rejstříků odkazuje 
NOZ na zvláštní právní úpravu. Tou je zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob, jenž nabyl účinnosti též 1. 1. 2014 
a pod veřejnými rejstříky rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík 
ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík 
obecně prospěšných společností. Zákon uvádí zákonem zapisované údaje 
o zapsaných osobách, je informačním systémem veřejné správy a je veden 
v elektronické podobě rejstříkovými soudy. Veřejný rejstřík je vybudován 
na dvou základních principech, a to principu formální publicity a principu 
materiální publicity. Podle principu formální publicity rejstříkový soud 
uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický 
opis. Účelem je získání možnosti kdykoliv si ověřit, zdali určitá osoba skutečně 
existuje, jak dlouho existuje, čím se zabývá a zabývala v minulosti, kde sídlí, 
kdo za ni jedná a další skutečnosti. To přispívá k lepší transparentnosti a úspoře 
času při prokazování zapisovaných skutečností. Podle principu materiální 
publicity proti osobě, která právně jedná s dobrou vírou ve správnost a 
aktuálnost údajů zveřejněných v rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, 
právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti. 

Zákon stanovuje zejména požadavky na obsah rejstříků, zadávání nových 
záznamů, opravy záznamů a dokladování údajů. Ověřený výpis z rejstříku 
lze pořídit na kontaktních místech CZECH POINT (např. Česká pošta, 
podatelny obecních či městských úřadů) nebo na soudě. Poplatek u CZECH 
POINT činí v současnosti za první stranu 100 Kč, za druhou a každou další 
stranu 40 Kč, na soudě se hradí za každou stranu po 70 Kč. Neověřený výpis 
lze získat na webových stánkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. 
Návrh na zápis lze podat pouze na předepsaném formuláři. Návrh na zápis 
musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného 
rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti 
s tímto zápisem. Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické 
podobě, obdobné platí pro dokládání listin o skutečnostech uvedených 
v návrhu na zápis a listin zakládaných do sbírky listin. Podpis na návrhu na 
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zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen, návrh na zápis v elektronické 
podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle 
zákona upravujícího elektronický podpis nebo zaslán prostřednictvím datové 
schránky osobou, jež návrh na zápis podává. Skutečnosti zapisované do 
veřejného rejstříku taxativně vyjmenovává ustanovení § 25. Speciální úpravu 
pro spolkový rejstřík, vůči které působí základní úprava veřejných rejstříků 
podpůrně, obsahují ustanovení § 26–30, ve kterých se hovoří o specifikách
údajů zapisovaných do spolkového rejstříku, přitom se mají na mysli základní 
a doplňující skutečnosti. Spolkové rejstříky vedou krajské soudy.       

K 1. 1. 2014 byla všechna občanská sdružení i jejich organizační jednotky 
automaticky převedeny, respektive překlopeny do spolkových rejstříků 
u krajských soudů dle svého sídla (nebo sídla hlavního spolku), občanská 
sdružení jako spolky a jejich organizační jednotky jako pobočné spolky. 
Všechny pobočné spolky jsou registrovány u stejného soudu jako jejich hlavní 
spolek. Do spolkového rejstříku byly zapsány ty údaje, které obsahoval registr 
občanských sdružení vedený Ministerstvem vnitra, tedy IČO, název, sídlo a 
datum vzniku. Další údaje, které spolkový rejstřík vyžaduje (údaje o právnické 
osobě a listiny, které tyto údaje dokládají), musí být do spolkového rejstříku 
do tří let doplněny. Jestliže by k doplnění údajů nedošlo, měl by nejdříve bez 
sankcí o jejich doplnění zažádat rejstříkový soud. Zápisy a jejich změny do 
rejstříku jsou zpoplatněny podle zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích. 
Za první zápis spolku do spolkového rejstříku a za změny nebo doplnění 
zápisu u spolku se uhradí ve formě kolku shodně po 1000 Kč.

Přetrvávající problémy a jejich řešení

Klub českých turistů je v současnosti organizací, která se jeví navenek 
značně nepřehlednou. Jak již bylo uvedeno výše, organizačními součástmi 
jsou jednak Klub českých turistů jakožto ústředí, který již na dubnové pražské 
konferenci přĳal své nové stanovy a má tedy plnou právní subjektivitu. Dále
zde působí samostatné hlavní spolky, odbory a oblasti, které mají vlastní 
stanovy a svou sounáležitost s Klubem českých turistů projevují uzavřenou 
smlouvou o součinnosti, na základě které mohou používat název „KČT“ 
nebo „Klub českých turistů“, vždy doplněný svým specifickým názvem.
Registrovaný název nemusí obsahovat slovo „odbor“ nebo „oblast“, protože 
jsou samostatným spolkem (například Klub českých turistů Hodonín). No 
a aby situace byla ještě zamotanější, figurují zde ještě tzv. pobočné spolky.
Ty NOZ vymezuje v § 228–231. Jedná se vlastně o bývalé organizační složky 
občanských sdružení. Z praktického pohledu by bylo možné pobočné spolky 
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připodobnit k pobočkám obchodních společností. Z pohledu právního se 
však pobočné spolky od poboček přece jenom výrazně liší, a to svou právní 
osobností, respektive vymezenou právní subjektivitou (dříve způsobilost 
k právům a povinnostem). Zatímco pobočky jsou pouze objektem práva 
a nemohou samostatně nabývat práva a povinnosti, pobočné spolky jsou 
subjektem práva. Jako subjekt se pobočný spolek ocitá v určité dvojroli. Na 
jedné straně je součástí spolku jako širšího celku, na straně druhé je svébytnou 
právnickou osobou. Aby v rámci tohoto postavení nedocházelo ke střetům, je 
jeho samostatnost výrazně omezena. V první řadě se to týká jeho způsobilosti 
k právnímu jednání. Tou je pobočný spolek nadán pouze do té míry, kterou 
připustí stanovy hlavního spolku (srov. § 228 odst. 1 NOZ). Jinými slovy, 
záleží především na hlavním spolku, jakou činnost pobočnému spolku 
umožní a zda ho ve výsledku přiblíží spíše plnohodnotné právnické osobě, 
nebo nesamostatné organizaci. Omezení přitom mohou spočívat v podstatě 
v čemkoliv – pobočnému spolku nemusí být např. umožněno nakládat 
s nemovitostmi, přĳímat úvěry, nabírat zaměstnance apod. Limitem pro tato
omezení jsou pouze obecné zásady ochrany práv třetích osob, zákaz zneužití 
práva, zákaz porušení dobrých mravů apod. Další specifikum spočívá
v  podmíněné existenci pobočných spolků – mohou totiž existovat pouze 
do té doby, dokud existuje i hlavní spolek, který je založil. Pokud by došlo 
k jeho zrušení, musí automaticky dojít i ke zrušení všech jeho pobočných 
spolků (srov. § 230 NOZ). Z tohoto důvodu označuje teorie pobočné spolky 
jako tzv. odvozené (či také vedlejší) právnické osoby.

Možnost založit pobočný spolek musí vyplývat přímo ze stanov hlavního 
spolku (§ 219 NOZ). V nich je přitom třeba uvést buď již konkrétně zakládané 
pobočné spolky, nebo alespoň mechanismus jejich budoucího zakládání. Jako 
praktičtější se přitom jeví druhá možnost, neboť nevyžaduje změnu stanov 
pokaždé, když má dojít k založení nového pobočného spolku. Samotný 
mechanismus pak může spočívat například v určení pravomoci statutárního 
orgánu rozhodovat o založení pobočného spolku většinou hlasů apod.

Stejně jako u jiných právnických osob je i u pobočného spolku proces jeho 
vzniku dvoufázový. Výše uvedené založení je pouze prvním krokem. Aby 
došlo ke skutečnému vzniku pobočného spolku, je třeba přistoupit i k jeho 
zápisu do veřejného rejstříku – v tomto případě rejstříku spolků. Den zápisu 
je pak i dnem jeho vzniku (§ 229 odst. 1 NOZ).

Základním identifikačním znakem pobočného spolku je stejně jako
u jiných právnických osob jeho název. Kromě obecných náležitostí názvu 
– zejména neklamavosti, nezaměnitelnosti (srov. § 132 a násl. NOZ) je přitom 
třeba splňovat i podmínky uvedené v § 228 odst. 2 NOZ: „Název pobočného 
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spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a zároveň 
vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku“. Splnění první podmínky – 
vyjádření příznačného prvku názvu hlavního spolku, většinou nebude činit 
přílišné problémy. Další podmínkou je vyjádření vlastnosti pobočného spolku, 
z čehož v podstatě plynou 3 dílčí požadavky. V první řadě musí být patrné, že 
se jedná o subjekt, a dále, že se jedná o subjekt, který má spolkovou povahu a 
odvozenou právní osobnost (tzv. akcesoritu). Pojem pobočný spolek v sobě tyto 
náležitosti zahrnuje automaticky, a proto je vhodné ho zakomponovat přímo 
do názvu. Jestli se však nějaký spolek hierarchicky člení na nižší jednotky, pak 
je ideálním toto členění v názvu zachovat (např. Klub českých turistů, odbor 
Vřesovice). Obecně pro název spolku je třeba akceptovat ustanovení § 132, 
§ 216 a § 3042, ve kterých se hovoří, že jménem právnické osoby je její název, 
přičemž názvy jednotlivých právnických osob se musejí od sebe odlišovat a 
obsahovat označení právní formy právnické osoby a nesmějí být klamavé. 
Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí 
však zkratka „z. s.“. Podle společných, přechodných a závěrečných ustanovení 
odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí 
právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne 
nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité 
důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li 
pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně 
předpokládat. Z výše citované lze tedy usuzovat, že Klub českých turistů 
si může tento svůj historický název ponechat i bez připojení slov „spolek“, 
„zapsaný spolek“ či zkratky „z. s.“. Povinnost změnit svůj název se však 
nevyhne některým odborům.   

Vztah pobočného a hlavního spolku stojí na principu oddělených 
majetkových sfér. Souhrn majetku a dluhů (tj. jmění) pobočného spolku tedy 
nelze považovat za podmnožinu majetku hlavního spolku. Jejich vzájemné 
majetkové poměry se tak v základním pojetí nĳak neliší od vztahu mezi
samostatnými osobami. Mohou se sice na základě dohody stát spoluvlastníky 
určité věci či solidárními dlužníky určitého závazku, nicméně přímo ze 
zákona pro ně nic takového neplyne. Přesto není jejich majetek oddělený 
absolutně. V první řadě je zde možnost, aby namísto dohody jejich majetková 
provázanost vyplývala přímo ze stanov. Další rozdíl vyplývá z existenční 
závislosti pobočného spolku na hlavním spolku. Pobočný spolek sice za 
dluhy hlavního spolku ze zásady neodpovídá, nicméně je třeba mít v patrnosti, 
že hlavní spolek může pobočný spolek zrušit, a to způsobem uvedeným ve 
stanovách. Pokud na něj potom má dle stanov přejít likvidační zůstatek, může 
pomocí něj uhradit i své dluhy. Z tohoto důvodu je pobočný spolek silně 
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motivován podpořit hlavní spolek v případě, pokud by se měl např. dostat do 
úpadku. V nadneseném smyslu je tak možné hovořit o tom, že dluhy hlavního 
spolku jsou i dluhy pobočného spolku. Opačně tato logika však nefunguje. 
Pokud se dostane pobočný spolek do úpadku, nemusí to mít na hlavní spolek 
vůbec žádný vliv. Hlavní spolek tedy není ze svého existenčního pohledu 
tolik motivován hradit za pobočný spolek jeho dluhy. Výjimka nastává pouze 
při zakládání pobočného spolku. Jestliže pobočný spolek byl již založen, ale 
nebyl dosud zapsán do spolkového rejstříku, je z právního jednání tohoto 
tzv. předčasného pobočného spolku zavázán společně a nerozdílně i hlavní 
spolek (viz § 229 odst. 4 NOZ). Jakmile je však do tohoto rejstříku zapsán, 
zavazuje jeho právní jednání ze zásady pouze jeho. 

Stejně tak, jako ze zákona nevyplývá majetková solidarita mezi hlavním a 
vedlejším spolkem, nevyplývá z něho ani vzájemné ručení za své závazky. 
Tento vztah může být nicméně založen stanovami. Koneckonců NOZ s tím 
počítá, když v § 229 odst. 4 uvádí: „Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného 
rejstříku ručí hlavní spolek za dluhy pobočného spolku v rozsahu určeném stanovami.“. 
Výslednou míru ručení vyplývající ze stanov je poté třeba zapsat do rejstříku 
spolků (viz § 29 odst. 2 písm. b rejstříkového zákona). Oproti tomuto ručení 
en bloc je však třeba odlišit ručení ad hoc, tedy ručení, které vzniká v určitém 
konkrétním případě na základě dohody mezi hlavním a pobočným spolkem. 
Takovému ručení pochopitelně výše uvedené nebrání.

Stejně jako založení pobočného spolku je i jeho zánik dvoufázový. Prvním 
krokem je zrušení. K němu může dojít jak z obecných důvodů dopadajících 
na všechny právnické osoby – např. dosažením účelu, rozhodnutím soudu 
pro neplnění určitých zákonných požadavků (srov. § 168 a násl. NOZ), tak 
ze zvláštních důvodů, jako je již zmiňované zrušení hlavního spolku, popř. 
rozhodnutí hlavního spolku o zrušení některého z jeho pobočných spolků. 
Pokud pobočný spolek zanikne bez právního nástupce (tedy jinak než např. 
fúzí), je třeba, aby před jeho zánikem proběhla klasická likvidace (dle § 187 
a násl. NOZ). Jakmile dojde k vyrovnání všech dluhů, může dojít i k rozdělení 
likvidačního zůstatku podle stanov, přičemž pravidlem bude bezpochyby 
přechod celého likvidačního zůstatku na hlavní spolek. Teprve poté může 
dojít k výmazu pobočného spolku ze spolkového rejstříku, a tedy i k jeho 
zániku (srov. § 185 NOZ).

Nejednotnost v organizační struktuře KČT by bylo možné řešit pomocí 
institutu fúze, který je v NOZ vymezen v ustanoveních § 274–287. Fúze 
spolků je příkladem dobrovolného zániku spolku, kdy nedochází k jeho 
likvidaci. Fúze spolků mohou mít dvě formy – splynutí spolků nebo jejich 
sloučení. V případě sloučení na základě smlouvy o fúzi jeden ze spolků 
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pokračuje ve své činnosti a druhý se stane jeho součástí, vlastně se sloučí do 
pokračujícího subjektu. Tak by tomu mohlo být u odborů, u kterých by mohly 
nastat za nových podmínek z různých důvodů problémy s jejich existencí a u 
samostatných hlavních spolků (odborů a oblastí) spolupracujících s KČT na 
základě uzavřené smlouvy o součinnosti. Vznikl by jednotný a přehledný 
systém jednoho hlavního spolku – ústředí, respektive KČT a pobočných 
spolků (oblastí a odborů), ve kterém by existovaly jedny stanovy na úrovni 
ústředí a pobočné spolky by si svoje poměry upravily prostřednictvím 
organizačních řádů, které by byly samozřejmě v souladu se stanovami na 
úrovni ústředí. Oproti tomu při splynutí dochází k zániku všech na fúzi 
zúčastněných spolků a vzniku nového subjektu. Spolky tak vlastně splynou 
v jeden zcela nový spolek. Při úpravě fúzí NOZ vychází z obecných pravidel 
pro přeměny společností, ovšem s ohledem na specifika spolků. Zúčastněné
spolky mají právo poznat své majetkové poměry a získat tak dostatečné 
informace, aby byly schopny dovodit důsledky přeměny. K fúzi dochází 
na základě schválení smlouvy o přeměně, k čemuž je kompetentní členská 
schůze spolku. NOZ obsahuje další podrobnosti, které blíže upravují, jak by 
ideálně mělo k fúzi dojít. Opakem fúze je potom rozdělení spolku jako jeho 
další možná přeměna, ke které může též dojít dvěma způsoby.

Nový občanský zákoník, na jehož konstrukci se podílel především 
prof. JUDr. Karel Eliáš, bude nutně potřebovat určitou dobu, než se zažĳe
do praxe. Dle mého názoru bude též zapotřebí zákon vícekrát novelizovat 
a uzpůsobit praktickým poměrům, zejména kvůli jeho značnému rozsahu. 
I proto je prozatím doporučováno nepouštět se hned do nějakých překotných 
úkonů a chvíli vyčkat.    

Jiří Michenka

Oblastní sekce výkonnostní turistiky spouští novou 
celoroční soutěž o nejaktivnějšího turistu
Z jednání oblastního výboru vzešel požadavek na vytvoření pravidel soutěže, 
která by umožnila vyhodnotit aktivitu turistů v jednotlivých odborech a 
určit jejich pořadí. Nejúspěšnější turisté by se pak každoročně pozvali na 
oblastní konferenci. Jako doplňující požadavek byla určitá kompatibilita 
s již vyhlášenými pravidly výkonnostní turistiky tak, aby bylo možné 
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výsledky z této soutěže započítat i do jednotlivých druhů VT a ocenit navíc 
i dlouhodobou aktivitu turistů.

Základní principy soutěže jsem jakožto oblastní klasifikátor představil
na podzimním semináři na Mlýnkách. Prezentace vyvolala mezi některými 
účastníky vášnivou diskusi, zda je takový přístup vhodný a do jaké míry bude 
taková soutěž opravdu přínosem.

Z diskuse vzešel námět nezaměřovat soutěž vyloženě výkonnostně, 
ale zohlednit spíše prostou aktivitu formou účastí – bez ohledu na délku 
absolvované trasy. V tomto přístupu bylo zdůrazněno jako vedlejší prvek 
posílení sounáležitosti mezi jednotlivými odbory oblasti a jejich členy.

Vzhledem k tomu, že jsem po zralé úvaze došel k závěru, že své 
opodstatnění mají oba přístupy, bude v nadcházejícím roce 2015 vyhlášena 
soutěž jak v původní podobě, tak i soutěž ve formě, kterou navrhovali někteří 
z účastníků podzimního semináře. Obdobně jako při plnění podmínek IVV 
budou tedy k dispozici dva záznamníky a každý z turistů, který se bude chtít 
do soutěže zapojit, se může rozhodnout, jestli bude plnit podmínky po linii 
výkonnostní nebo účastnické, případně obojí.

I když na podzim roku 2015 bude teprve vrcholit první (zkušební) ročník 
soutěže o nejaktivnějšího turistu oblasti, snad bude k dispozici dostatek 
informací, abychom mohli na dalším semináři opět prodiskutovat pojetí 
této soutěže a případně upravit její pravidla tak, aby co nejvíce vyhovovala 
především turistům, pro které je určena.

Sbírání bodů za účast na akcích

Turista získává body za prostou účast na akci. Podle typu akce, které se 
zúčastní, může získat i vyšší počet bodů. U vícedenních akcí se zvýšený počet 
bodů počítá jen u prvního dne účasti, za každý další den účasti náleží turistovi 
už jen jeden bod (bez ohledu na typ akce). Kategorie akcí ukazuje následující 
tabulka.

TYP AKCE POČET BODŮ

Akce odboru (vycházky) 1

Akce v kalendáři (oblastní, celostátní) 3

• akce oblastní – PRÉMIE + 2

Významná oblastní akce 10

Významná celorepubliková akce pořádaná v oblasti 20
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Vycházka odboru musí být uvedena v přehledu akcí odboru, který ji pořádá, 
a musí mít svého vedoucího. Ten také potvrdí turistovi účast na akci. Nelze 
tedy do této kategorie započítat soukromé výlety. Naopak lze započítat 
odborové zájezdy.

Akcemi v kalendáři se rozumí běžné pochody tak, jak jsou uvedeny, buďto 
v celostátním, nebo oblastních kalendářích.

Pokud je tato akce pořádána některým z jihomoravských odborů (a to i 
mimo hranice Jihomoravské oblasti), náleží turistovi k základním třem bodům 
ještě další dvoubodová prémie.

Za účast na významné oblastní akci náleží turistovi přímo deset bodů. 
Přehled významných oblastních akcí je uveden na 3. straně oblastního 
kalendáře pro rok 2015.

Významnou celorepublikovou akcí se rozumí turistická akce, kterou 
pořádá odbor z Jihomoravské oblasti a má republikový význam. Patří sem 
zejména poslední puchýře, pochod IML, různé srazy atd. Jejich přehled lze 
najít na straně 2. oblastního kalendáře pro rok 2015.

Sbírání bodů za kilometry a výkony na akcích

Body lze získat za ujité (pěší nebo VHT túry) nebo ujeté kilometry (a to 
na kole, lodi nebo lyžích) a za účast na zimních tábořeních. Váhu výkonu 
v jednotlivých druzích turistiky určí koeficient (přepočet na pěší kilometry).
Celkový přepočtený počet pěších kilometrů pak bude určující pro konečné 
pořadí v soutěži.

Pokud bude výkon turisty uznatelný i v rámci klasické výkonnostní 
turistiky, lze jej samozřejmě započítat i tam. Konkrétní tabulka pro převod 
výkonů bude zveřejněna v příštím čísle Zpravodaje (1/2015), nicméně hodnoty 
vychází z pravidel výkonnostní turistiky a Základního odznaku turista.

Evidence

Evidence bodů v této soutěži vychází z vlastní iniciativy turisty, v odboru 
se však může pověřit jeden z členů (nejlépe vedoucí turistiky), který bude 
výkony/účasti jednotlivých členů sledovat souhrnně za celý odbor.

Pro evidenci bodů nebudeme vydávat žádný speciální záznamník, 
v podstatě stačí obyčejný list papíru, např. A4, na který se nakreslí jednoduchá 
tabulka, do které se pak budou potvrzovat účasti respektive kilometry. Pokud 
bude mít někdo zájem, pošlu mu tabulku e-mailem, stačí si napsat na adresu 
alf@ktnoha.cz. Na tuto adresu můžete také poslat jakýkoli dotaz nebo podnět 
k této soutěži.
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Doklad (záznamník) pro evidenci bodů za účasti by měl kromě identifikace
turisty (jméno, příjmení, odbor, členské číslo) obsahovat informaci o účasti, 
a to minimálně v rozsahu datum, název akce, počet bodů, potvrzení účasti 
pořadatelem (vedoucím vycházky). Lze to shrnout do následující tabulky:

DATUM NÁZEV BODY RAZÍTKO

…

Tabulka pro evidenci výkonů by měla obsahovat minimálně datum, název 
akce, typ akce – zkratku (P = pěší, VHT = vysokohorská turistika, C = cyklo, L = 
lyže, V = vodní, ZT = zimní táboření), výkon v dané kategorii (pěší, cyklo, lyže 
v kilometrech, VHT v hodinách, zimní táboření jako počet tábornických nocí 
a pro vodní turistiku počet bodů dle metodiky výkonnostní vodní turistiky) a 
potvrzení pořadatele. Tedy tabulka asi v této podobě:

DATUM NÁZEV TYP VÝKON RAZÍTKO

…

Body se sbírají (evidují) vždy za kalendářní rok seřazené chronologicky 
za sebou, v tomto ročníku tedy od 1. ledna do 31. prosince 2015. Aby bylo 
možné jednotlivé účastníky vyhodnotit a včas stanovit pořadí (do oblastní 
konference), vyplněné záznamníky se musí do 20. ledna 2016 odeslat (dodat) 
na oblastní výbor.

Lze je samozřejmě po domluvě kdykoli předat i osobně na některé 
turistické akci. Seznam akcí a bodů bude také možné poslat elektronicky – 
buď naskenovaný nebo přepsaný do wordu nebo do excelu, opět na adresu 
alf@ktnoha.cz. Pokud turista pošle přepis bodů ve wordu nebo v excelu 
a umístí se na bodovaném místě, bude samozřejmě nutné, aby dodatečně 
poskytl pro kontrolu i originální záznamy.

Alf
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VIDA! Už i Brno má svůj zábavní vědecký park
Od 1. prosince otevřel zvídavým návštěvníkům své brány brněnský zábavní 
park, kde se věda stává doslova hrou. Také jste si v duchu řekli vida, vida, 
to jsem ani nevěděl? Přesně to si zřejmě při návštěvě parku pomyslíte ještě 
nespočetněkrát. A právě proto nese zábavní park i takové jméno – českou 

obdobu zvolání heuréka, které 
údajně pronesl Archimédes při 
objevení své poučky o tělese 
ponořeném do kapaliny.

Chcete se projet na laně jako 
cirkusový artista nebo zažít na 
vlastní kůži zemětřesení? Ve 
VIDA! žádný problém. Tyto a 
dalších na sto padesát vědou 

nabitých „atrakcí“ čekají na každého, kdo si přĳde vyzkoušet a ochytat vědu
na vlastní kůži. Na cedulky „Dotýkati se exponátů zakázáno“ zapomeňte, zde 
platí přesně opačné pravidlo: „Dotýkati se exponátů přísně doporučeno“.

Expozice VIDA! se skládá ze čtyř tematických částí – Planeta, Civilizace, 
Člověk a Mikrosvět. „Pátou“ částí je pak dětské science centrum určené pro 
děti od dvou do šesti let. Vše doplňují labodílny určené ve všední dny pro 
školní exkurze a o víkendu přístupné na speciální vstupenku a Divadlo vědy, 
které několikrát denně uvádí představení plné zábavných pokusů. A protože 
přemýšlení a bádání je náročné na energii, slouží k jejímu doplnění a oddechu 
několik „relax zón“. Na závěr si pak kromě mnoha nových chytrých poznatků 
může návštěvník z obchůdku odnést několik neméně chytrých dárků na 
památku nebo pro své známé.

Hned po vstupu zřejmě většinu zaujme velká „vodní stěna“. Jde o simulátor 
koloběhu vody v přírodě a zde jsme na jeho pomyslném začátku, kdy déšť 
zkrápí úbočí hor. Co se stane, když spadne na horách deště moc, asi každý 
tušíme. Jaký vliv na sílu povodně má činnost člověka a přeměna krajiny se 
může každý přesvědčit v praxi na modelech vodních toků.

Voda svou pouť končí v moři. Zvídálci se na dalších exponátech můžou 
názorně podívat, jak vznikají nejen obyčejné mořské vlny, ale i ničivé tsunami. 
A komu nebude stačit vodní živel, může jen o pár metrů dál rozpoutat i 
tornádo.

Expozice pomalu přechází do části věnované civilizaci. Zde na návštěvníka 
čekají „úkoly“, ve kterých musí například rozvrhnout energetické zdroje země 
tak, aby dosáhl pokud možno jejich co největší efektivity.
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V sekci věnované člověku se 
nachází třeba model lidského srdce 
v nadživotní velikosti nebo hra 
testující sílu lidské mysli – pohnete 
kuličkou jen pouhou myšlenkou?

Součástí každého exponátu je 
samozřejmě vysvětlující popisek. 
A komu by textové informace 
nestačily, může se na další zeptat 
všudypřítomných vidátorů, kteří mu 
rádi odpoví na každou otázku.

Zábavní vědecký park VIDA! 
sídlí v areálu brněnského výstaviště 

v bývalém pavilonu D. Vchod je z ulice Křížkovského naproti hotelu Voroněž. 
Poučit se, pobavit, vyzkoušet, ohmatat můžete přĳít každý den od 10 do 18
hodin. Komenský by měl radost.

Alf
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Futuristický 
vchod do science 

centra VIDA!

Zejména malým motoristům přĳde vhod
model převodovky, na kterém si názorně 
vyzkoušejí její princip.

Možná si vzpomenete na scénu ze seriálu Bylo 
nás pět, ve které kluci zapálí vesničku z krabic, 
aby zjistili, jak takový požár vypadá. Co s baráčky 
udělá povodeň se můžete pro změnu přesvědčit na 
simulátoru ve VIDA!
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KLUB �ESKÝCH TURIST�
JIHOMORAVSKÁ OBLAST 

O K�T KLUB TURIST� A LYŽA�� BRNO 
TOM HOROLEZ�ATA

po�ádají pod záštitou starosty obce Lelekovice pana Jaroslava Diviše 
 44. ro�ník ve�ejn� p�ístupné akce 

NOVORO�NÍ
VÝSTUP NA BABÍ LOM 
�tvrtek 1. ledna 2015 od 10.30 do 14.00 h 

  PROGRAM: 
Pr�b�žn� p�íchod po zvolené p�ístupové cest� na vrchol Babího lomu – 562 m n. m. Pozor – 
vrchol není na rozhledn�! Od rozcestí „U jelínka“ po modré a �ervené zna�ce do sedla na 
h�ebeni. Tam bude organizována sbírka Novoro�ní �ty�lístek. 

�ty�i novoro�ní dobré skutky (Jak na Nový rok, tak po celý rok – staré �eské p�ísloví) 

      
U�iníš-li tyto �ty�i dobré skutky, obdržíš odznak Novoro�ní �ty�lístek a kalendá�ík. 

Ze sedla severním sm�rem po vlastním zna�ení opatrn� na vrchol – 562 m n. m. Na vrcholu 
razítko akce Vystup na sv�j vrchol. Akci po�ádá K�T na podporu výstavby Bezru�ovy chaty 
na Lysé ho�e, vybírá se p�ísp�vek min. 10 K�. Na vrcholu zájemci dále dostanou Kalendá�
turistických akcí Jihomoravského kraje na rok 2015 a pam�tní list s p�íležitostným razítkem 
Novoro�ního výstupu na Babí lom.
Na míst� je možné vyzkoušet slan�ní, výstup a lanovku pod vedením cvi�itel� vysokohorské 
turistiky. Po sestupu zp�t do sedla lze navštívit rozhlednu na Babím lomu (po �ervené zna�ce, 
p�i namrzlém terénu po h�ebeni s maximální opatrností, lépe po modré zna�ce úbo�ím).

Doporu�ené trasy: 
1. �eská – Lelekovice – Babí lom (3km) – Vranov – Adamov (9 km) 
2. Ku�im – Podlesí – Babí lom (3 km) – Lelekovice – �eská (6 km) 
3. Vranov – Babí lom (3 km) – Lelekovice – �eská (6 km) 
4. Út�chov – Vranov (v kostele betlém) – Babí lom (5,5 km) – Lelekovice – �eská (8,5 km) 
5. Blansko – Svinošice – Babí lom (9,5 km) – �eská (12,5 km) 
6. Bílovice – Vranov – Babí lom (11 km) – �eská (14 km) 

Informace o akci: Ing. Lud�k Leder, 736 754 070, l.leder@seznam.cz (Novoro�ní �ty�lístek, Vystup 
na sv�j vrchol), Miloš Stejskal, tel. 739 033 769, stejskalmilos@seznam.cz (VHT), 
Ing. Bohumil Polesný, tel. 608 129 534, bopol@seznam.cz, www.ktlbrno.cz 

Srde�n� zveme!

1. Jdi na Nový rok na výlet – p�ekonej svou pohodlnost 
2. Pozvi n�koho ze svého okolí – ud�lej radost n�komu ze svých bližních tím, že jej 

vezmeš s sebou. 
3. Poznej kus p�írody – projdi mali�ký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly 
4. P�isp�j pot�ebným – �ástkou od 20 K� výše na rozší�ení programu K�T

„Turistika pro všechny“, ve kterém K�T buduje turistické trasy pro zdravotn�
postižené spoluob�any – vozí�ká�e. P�isp�t m�žeš jakoukoli �ástkou i 
opakovan� p�ímo na ú�et �. 51-0938150237/0100 vyhrazený pro tento ú�el.



ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ OBLASTI KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ: připravuje oblastní 
výbor, sazba a design Alf. Příspěvky z odborů je možné zasílat e-mailem na alf@ktnoha.cz (texty 
ve formátu RTF nebo DOC/DOCX, obrázky jako JPG případně TIFF) nebo v písemné podobě 
na oblastní sekretariát v Brně, Křížkovského 29. Příspěvky zaslané poštou nebo doručené 
osobně nevracíme – po dohodě je možné si je vyzvednout na sekretariátu v úřední hodiny. 
Pokud u fotografie není uvedeno jinak, je jejím autorem (dodal ji) autor článku. Vyhrazujeme
si právo dlouhé příspěvky zkrátit. Další informace z oblasti lze získat na www.kct-jmo.cz.
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Fotokniha shrnula jubilejní rok KČT
Díky iniciativě nového předsedy KČT Vratislava Chvátala získaly letos oblasti 
výjimečnou možnost vytvořit z akcí pořádaných v roce 2013 ke 125. výročí 
založení KČT fotoknihu a zdarma si ji nechat ve Fotolabu zhotovit. Další kopie 
této fotoknihy pak bylo možné pro odbory objednat výhodnou 50% slevou.

Této možnosti využila i naše oblast, i když odezva z jednotlivých odborů 
nebyla nic moc. Těm, kteří nám snímky ze svých akcí poskytli a umožnili 
tak vznik oblastní fotoknihy oblastní výbor děkuje. Osobně chci navíc 
poděkovat těm, kteří svou ruku k dílu přiložili opakovaně a často v ďábelských 
termínech: ředitel KVS U Tří kohoutů Roman Burián, webmaster stránek 
zdravotně postižených turistů Miroslav Stacho, Ivana Miklicová a Jiří Bílý.

Snad aspoň ty, kteří výslednou fotoknihu na semináři viděli, přiměla 
k úvaze o větší spolupráci s oblastí na tvorbě fotoknihy za v podstatě uplynulý 
rok 2014 a roky příští. Oblastní výbor se totiž shodl na tom, že podobnou 
fotoknihu nechá vytvořit i v dalších letech, aby existoval reprezentativní 
doklad činnosti odborů v naší oblasti. Není (nebyla by) škoda, že zrovna vaše 
snímky ve fotoknize chybí (budou chybět)?

Alf 

Upozornění odborům
Oblastní výbor žádá odbory, které ještě na oblast nenahlásily termíny a 
místa konání svých výročních členských schůzí, aby tak učinily v co možná 
nejkratším čase. 

Oblastní výbor děkuje všem odborům za spolupráci v roce 2014 
a přeje všem členům Jihomoravské oblasti Klubu českých turistů 

pevné zdraví a radost ze života v roce 2015.


