Materiál pro 4. jednání ÚV KČT, chata Prášily, 27. – 29. 11. 2015

14.a)

Zpracoval a předkládá: Mgr. Karel Markvart, předseda RZ KČT
Návrh na usnesení:
ÚV KČT bere na vědomí Zprávu o činnosti RZ a jejích sekcí v období leden až listopad 2015

Zpráva o činnosti Rady značení KČT a jejích sekcí za období leden až
listopad 2015
Rada značení pracovala v tomto období ve složení, které schválil ústřední výbor KČT.
Jednou z důležitých činností Rady značení, jejích sekcí a komisí je získání dostatečného množství
finančních prostředků na značkařské činnosti. V roce 2015 jsme dostali dotaci od MMR ČR ve výši
7,6 mil. Kč a dotace od krajských úřadů v následujících výších:
KÚ Středočeského kraje ..........200 000,- Kč
KÚ Jihočeského kraje ..............500 000,- Kč
KÚ Plzeňského kraje ................400 000,- Kč
KÚ Karlovarského kraje ..........450 000,- Kč
KÚ Ústeckého kraje .................500 000,- Kč
KÚ Libereckého kraje ..............200 000,- Kč
KÚ Pardubického kraje ............350 000,- Kč
KÚ Královéhradeckého kraje ...500 000,- Kč
KÚ kraje Vysočina ...................300 000,- Kč
KÚ Jihomoravského kraje.........646 000,- Kč
KÚ Olomouckého kraje ........... 400 000,- Kč
KÚ Moravskoslezského kraje ..700 000,- Kč
KÚ Zlínského kraje ................. 250 000,- Kč
Celkově jsou největší problémy se spolufinancováním značení ze strany krajů dlouhodobě
v Libereckém a Středočeském kraji. Pro příští rok je ale v obou krajích přislíbena náprava.
Rada značení se v tomto období sešla na dvou jednáních dne 13.3. a 16.9.2015, na kterých
m.j. řešila:
financování značení a způsob vyčíslení nákladů značení v KKZ
zprávu o činnosti RZ a sekcí za r. 2014 a plán na r. 2015
TOP trasy v ČR a krajích a jejich metodiku
Vizi KČT pro r. 2015 – 2016
Značení TZT ve voj. újezdu Brdy
Vozíčkářské trasy
Obě sekce Rady značení - Sekce turistického značení i sekce cykloznačení se pravidelně
scházejí a řeší aktuální otázky a problémy spadající do jejich kompetencí. Zápisy z jednání obou
těchto sekcí jsou přístupné v datovém skladu na webu KČT. Samostatně a aktivně pracují také
metodická a materiálová komise STZ RZ a jednotlivé krajské komise STZ RZ i SCZ RZ. Jejich zástupci
jsou vždy členy příslušných sekcí RZ a je tedy zajištěna jejich provázanost s řídícími složkami RZ
KČT. Na svých jednáních v uvedeném období se tyto sekce a komise zabývaly především finančními
a organizačními záležitostmi, dále digitalizací zákresů značených tras, značením tras ve VÚ Brdy,
novým informačním systém značkařů, zdokonalením vyhledávače kilometráže tras na webu KČT,
fungováním webových stránek pro hlášení závad na značených trasách ze strany turistů, vedením
pěších tras po asfaltových komunikacích, návrhem nového zákona o ochraně značení turistických
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tras, problematice průchodu značených tras přes elektrické ohradníky, aktualizací seznamu
lyžařských tras, cyklotras, jezdeckých stezek a vozíčkářských tras, značením přeshraničních
turistických tras, vydáním novelizovaných učebních textů pro značkaře pěších tras i cyklotras,
značením dálkových turistických tras (Svatojakubská cesta, Cyrilometodějská cesta, cyklotrasy
EUROVELO), zajištěním výroby směrovek a tabulek, stojanů nástěnných map a dalšího materiálu a
nářadí pro značkařské účely dle požadavků KKZ, vydáváním nástěnných turistických map,
uveřejňování změn turistických tras v časopise Turista a desítkami dalších záležitostí.
Celkové čerpání RZ i jejích sekcí budeme znát v lednu 2016, kdy budou zpracovány i další
kvantitativní údaje a stejně jako každý rok bude konferenci KČT předložena závěrečná zpráva Rady
značení a jejích sekcí za celý rok 2015.
Krajské komise STZ a SCZ RZ tradičně velmi úzce spolupracují s příslušnými oblastními
výbory KČT. Jejich zástupci jsou v deseti oblastech přímo zvolenými členy oblastních výborů a ve
zbylých čtyřech oblastech jsou přizváváni k pravidelným jednáním oblastních výborů.
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