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VÝROČNÍ ZPRÁVA KČT - ODBORU JIČÍN ZA ROK 2017 (PŘEDNESENÁ NA VALNÉ HROMADĚ 31. 1. 2018) 

 

Vážené turistky, vážení turisté, 

 

dovolte mi, abych vás přivítal na valné hromadě Klubu českých turistů – odbor Jičín a seznámil vás 

krátce s výsledky činnosti odboru za minulý rok. Zvláště srdečně vítám nové členy. Počet členů klubu se 

ustálil na c. 230 lidí. Stabilně pozornost věnujeme našim jubilantům a zasloužilým členům, kterým předá-

váme čestné členství, také se snažíme propagovat klub i na veřejnosti. Předseda je členem Komise cestov-

ního ruchu města Jičína. Udržujeme kontakty s oblastí, kam na schůze jezdí náš člen výboru, i s ústředím, 

náš delegát byl účasten i celostátního sjezdu. Snad se v budoucnu dopracujeme i k ocenění našeho klubu 

jako člena Síně slávy české turistiky. Snaha o převod Turistické chaty pod náš odbor v rámci nového výbě-

rového řízení o nového nájemce však nebyla úspěšná. 

Výbor klubu i kontrolní komise pracovaly po celý rok ve stejném složení jako loni, zasedání probíhala 

každý měsíc, kromě letních prázdnin. Scházeli jsme se ve čtvrtek, po prázdninách pak ve středu, a to kvůli 

pracovním možnostem předsedy klubu. Chtěl bych upozornit, že letošní rok bude posledním funkčním ob-

dobím tohoto výboru a příští rok proběhne volba nového; prosím tedy zájemce, aby si v tomto roce roz-

myslili možnou účast ve výboru. Po několika letech z důvodů pracovních i kvůli zákonům této země jistě 

svou činnosti ukončí stávající předseda klubu. 

Dění na Šikmé věži vychází ze vzájemné spolupráce s naším nájemcem, dvakrát jsme uskutečnili vý-

borovou schůzi přímo na hotelu. Jistě jste si všimli, že jsme v roce 2017 investovali nemalé finanční pro-

středky na novou celou fasádu hotelu i vedlejšího stavení. Myslím, že budova nyní opravdu nabyla repre-

zentativního vzhledu. Nově byl konečně umístěn i znak našeho klubu. Je nasnadě, že prostředky, které zís-

káváme z pronájmu, jednak investujeme a vracíme zpět do objektu a jeho okolí, jednak je užíváme i na sa-

motnou činnost klubu, protože příspěvky členů a výběr peněz za výlety rozhodně nepokryjí tuto činnost. 

Znovu připomínám, že i toto zasedání nás stojí mnoho tisíc korun. Z členských příspěvků nám zůstává 

z každého člena jen minimální, směšná částka. 

Proto je nutné o hotel pečovat. Druhou velkou akcí byla oprava, resp. výměna vstupního schodiště a 

podezdívky hotelu, letos opravíme zadní vstupní schodiště. Byly opraveny toalety na hotelu, včetně výmě-

ny dveří. Nového polstrování a oprav se dočkaly i židle v restauraci. Bylo třeba opravit terasy před hotelem, 

krásně byly doplněny nové lavičky kolem hotelu. Velkou akcí byla i přeměna nepoužívaného venkovního 

bazénu z roku 1925 na jezírko s okrasnými květinami. Rád bych podotkl, že někomu stále ležíme tzv. 

v žaludku, neboť úpravy tohoto bazénu byly několikrát poškozeny, dokonce byly odcizeny i kameny, což 

bez výsledku vyšetřovala i Policie České republiky. 

Zabýváme se i možností vybudovat nový pokoj pod věžičkou hotelu a hledáme ideální řešení. Zatím 

jsme limitováni velkými náklady, prostorovou dispozicí a problematickými stavebními a požárními norma-

mi, které bychom museli dodržet. V budově se repasovala čerpadla topení, revize požární ochrany zname-

nala i opravu hromosvodů, vyčištěny byly svody dešťové vody, opravena byla místa, kudy do hotelu zatéka-

lo. Plánuje se úprava kuchyně a nákup nového, modernějšího zařízení a umístění dvou turistických map 

Prachovských skal do a k objektu hotelu. 

Došlo i ke kácení nebezpečných stromů, v tom budeme muset pokračovat, v letošní vichřici padl je-

den smrk těsně vedle hospodářské budovy, byla-li by poškozena, nebo byl-li by poškozen hotel, máme sice 

k dispozici na spořicím účtu jeden milion korun, ale možná by ani nestačil. Upozorňuji, že podle nového ob-

čanského zákoníku za vše odpovídá statutární zástupce a já tolik peněz opravdu nemám, ručí svým majet-

kem.  
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Řešily se také sousedské vztahy, kdy se z vedlejšího rodinného domu stal rodinný penzion. Žádosti na 

zřízení cesty jsme odmítli, naopak jsme souhlasili s vybudováním prostoru malého parkoviště u sousedova 

objektu na části našeho pozemku za cenu pronájmu. Jsme vlastníky čističky odpadních vod, do níž je sve-

dena též kanalizace sousedního objektu, to bude v budoucnu sousedy řešeno vybudováním vlastní čističky 

a vlastním svodem. 

V první třetině roku jsme intenzivně připravovali Pochod Českým rájem – Putování za Rumcajsem. 

Spolupráce s městem na propagaci i sponzorské dary jsou pro nás důležité. Stejně tak důležitá je pomoc 

členů, zhruba 80 lidí potřebujeme na zajištění této akce. Věřím, že i letos se zúčastníte příprav. Letošní po-

chod uskuteční již 24. března, tedy týden před velikonočními svátky. Loňského ročníku se zúčastnilo 8 877 

osob, tedy těch, kteří zaplatili startovné v hodnotě 20 Kč. Tato cena je nejnižší v rámci podobných akcí, 

přesto zůstává po několik let nezměněna, a tomu bude i letos. Loni byly připraveny krásné nové barevné 

účastnické listy, letos je připravena jejich nová verze. Loni jsme trasami pochodu otevřeli i jižní směr Jičín-

ska, kam se tolik nechodí a kde nejsou turistické značky; na základě toho jsme obdrželi i kritický dopis, proč 

akci nekonáme přímo do Českého ráje. Bohužel není možné poslat do jednoho místa na devět tisíc lidí, není 

možná ani spolupráce s majiteli Prachovských skal. Letos se zaměříme na prostor Velišského hřbetu a vý-

chodního Jičínska. 

Vzhledem ke stému výročí založení Československé republiky bude tento ročník pořádán jako připo-

mínka slavného výročí a také jaké připomínka 130 let založení Klubu českých turistů. Loni jsme poprvé ne-

zajišťovali ubytování, ze strany jedné firmy pokulhávala výsledná spolupráce na zajištění doprovodné akce. 

Letos to zajistíme vlastními silami s pomocí města. Nosnou se ukázala spolupráce s hasiči, kteří ukazovali 

dětem hasičskou techniku a kteří prodávali i malé občerstvení na trase. Také v Lodžii jsme zajistili vlastními 

silami tvůrčí dílnu, v níž budeme pokračovat. Nově jsme navázali spolupráci s výrobcem a prodejcem bram-

boráků. Pochod půjde i kolem restaurací, např. hotelu Pod Šikmou věží a kolem Jinolických rybníků. Námět, 

že na trasách si není kam dojít na toaletu, je oprávněný v Libosadu, letos jsme se domluvili, že turisté bu-

dou moci využívat rekonstruované toalety v objektu, darujeme pak na oplátku toaletní papír. Loni jsme za-

jistili drobné občerstvení ve formě sušenek, bohužel zájem převyšoval naše možnosti, 6 000 objednaných 

kusů bylo hned rozebráno. Ohřívání párků u Šibeňáku využili i neturisté, když se dozvěděli, za jakou cenu to 

prodáváme. Museli jsme ještě během dne dokoupit další kilogramy párků. Letos od obou věcí upustíme, 

neboť to už opravdu není v našich silách zajistit. Také čaj bude na kontrolách s lepším dojezdem, vaření je 

možné jen ráno, maximálně do 10 hodin. 

Celá akce je v rámci České republiky ojedinělá, děláme klasické okruhy, je to nejnavštěvovanější po-

chod tohoto typu a držíme již několik let prvenství, zároveň se počty účastníků neustále zvyšují. Obecně je 

pochod přijímán velmi pozitivně. Přesto je důležité jej propagovat, využíváme různé cesty, např. formou fa-

cebookového profilu a inzerce, důležité je získávání sponzorských darů. 

Na loňské valné hromadě jsme hlasovali o možnosti přistoupení k České unii sportu, a to kvůli mož-

ným sponzorským darům. Naštěstí to valná hromada neodsouhlasila, protože se časem ukázalo, že tato or-

ganizace rozdávala dotace netransparentně, a je proto vedeno proti úřednici Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy a proti velkému fotbalovému bossovi, který o všem rozhodoval, policejní vyšetřování. 

V roce 2017 jsme uskutečnili dvacet tři akce a tři brigády. Výčet uskutečněných akcí i s počtem účast-

níků je přílohou této zprávy. Celkový počet účastníků na našich akcích byl 846, což je asi 38 lidí na jednu ak-

ci. Rád bych připomněl, že pro organizátora je to náročný úkol. Často se stává, že se zájemci na poslední 

chvíli odhlašují, což přináší nemalé problémy. Uvědomme si, že je třeba autobus zaplatit, a to při jakémkoli 

množství lidí, akce dotujeme v řádu 1 500 až 2 000 Kč na jeden autokarový zájezd. Na jednotlivé akce hro-

madnou dopravou platíme účastníkům jednu jízdu. Věřím, že tomu tak bude i nadále. Vychází to z dobrého 

klubového hospodaření, ostatní turistické spolky si toto dovolit nemohou. Doufám, že se budeme účastnit 
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také více akcí ostatních turistických klubů, přestože doprava na ně je v ranních hodinách těžká. Letos jsem 

čtyři akce blízké našemu bydlišti zapsal přímo do našeho kalendáře akcí. Neváhejte tyto a další akce na-

vštěvovat, jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách klubu. 

Kalendář akcí máte před sebou. Na vaše přání jsme navýšili počet dvoudenních výletů. Naopak jsme 

vzhledem k tomu, že nebyl zájem o týdenní akci do Tater a těsný byl i zájem o Českou Kanadu, i proto, že již 

není možné objednat za levné peníze komfort, který vyžadujete, rozhodli jsme se navázat opětovnou spo-

lupráci s cestovní kanceláří Hoška Tour, abychom společně dojednali nějaký prázdninový zájezd. 

V činnosti značkařské jsme rovněž aktivní a vše potřebné bylo vyznačeno. Letos jsme neměli žádnou 

změnu ve značení, nicméně uvažujeme o úpravě v Holíně. Navržené přeznačení červené ze silnice na žlutou 

však naráží na to, že cestu, po níž se chodilo, vlastník jednoduše zoral a nechal si přepsat na ornou půdu. I 

tohle je u nás možné, snad si jen lze zavzpomínat na rakouskou monarchii a první republiku, kdy se ne-

kladly značení a turistice žádné velké překážky. 

Trápí nás také problém s vybíráním vstupného do Prachovských skal, neboť Klubu českých turistů ma-

jitelé za prováděnou obnovu značení vůbec ničím nepřispívají. Není možné dělat značení zadarmo, když 

z toho má majitel zisk. Jsem zvědav, jak se naše turistická hierarchie s tímto podnětem vypořádá. Majitelé i 

vandalové ostatně značení letos poničili natolik, že bude potřeba zcela nově v Prachovských skalách obno-

vit, a to rovněž ty stezky, s nimiž se letos v obnově nepočítalo. Do vyřešení tohoto problému nebudeme ve 

Skalách značit. 

 

Vážené turistky, vážení turisté, přeji vám hodně zdraví, pohody, úspěchů a mnoho nezapomenutel-

ných turistických zážitků 

 

 

Mgr. Jan Simeon Kaiser 

předseda KČT - odbor Jičín 
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Kalendář hlavních akcí KČT - odbor Jičín 2017 
  

      

Den Datum Název akce Vedoucí 
Počet 
osob 

neděle 1. 1. Novoroční výlet Radoberský ano 22 

sobota 14. 1. Běžky: Krkonoše, Mísečky Radoberský ne   

sobota 28. 1. Běžky: Jizerské hory, Jizerka Radoberský ano 35 

středa 1. 2. Valná hromada KČT - odbor Jičín Kaiser ano 133 

sobota 11. 2. Běžky: Jizerské hory, Jakušice Radoberský ano 31 

sobota 25. 2. Valná hromada KČT Královéhradeckého kraje oblast ano 5 

sobota 25. 2. Běžky: Harrachov Radoberský ne   

sobota 11. 3. Údolí Kačáku, Loděnice, Unhošť Kaiser ano 29 

sobota 25. 3. Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem Doškářová ano 8877 

sobota 1. 4. Brigáda na Šikmé věži Bydžovský ne   

neděle 9. 4. Poúpí, Hořičky, Chvalkovice, Jaroměř Kaiser ano 25 

neděle 23. 4. Praha, Žvahovské vrchy, Děvín, Prokopské údolí Veselý ano 53 

sobota 29. 4. Brigáda na Šikmé věži Bydžovský ano 2 

neděle 7. 5. Sázava, pěší a vodácká Pilná ano 24 

sobota, neděle 
20. - 21. 
5. Luhačovice, Velehrad, hrad Buchlov, Buchlovice Veselý ano 51 

sobota 3. 6. Brdskými lesy Radoberský ne   

čtvrtek 8. 6. Hrubá Skála Bernardová ano 23 

sobota 10. 6. Brigáda na Šikmé věži Bydžovský ne   

čtvrtek 15. 6. Pecka, Stupná Bernardová ano 28 

neděle 18. 6. Kocába, Knín, Štěchovice Veselý ano 52 

čtvrtek 22. 6. Kokořínsko oblast ano 41 

  
11. - 17. 
7. Montafon Hoška Tour ano 16 

sobota-sobota 
15. - 22. 
7. Vysoké Tatry Radoberský ano 15 

neděle 6. 8. Cyklo: Hřídelec Radoberský ano 10 

sobota-sobota 
19. - 26. 
8. Česká Kanada Kaiser ano 50 

neděle 10. 9. Krkonoše, Špindlerova, Brádlerova, Martinova bouda Veselý ano 53 

sobota 23. 9. Jablonné v Podještědí Šindelářová ano 46 

neděle 1. 10. Brigáda na Šikmé věži Bydžovský ano 3 

sobota 7. 10. Za holovouským malináčem Radoberský ano 1 

sobota 14. 10. Brigáda na Šikmé věži Bydžovský ne   

sobota 21. 10. Krušné hory, Tisá, Komáří vížka Kaiser ano 21 

sobota 4. 11. Brigáda na Šikmé věži Bydžovský ano 5 

sobota 11. 11. Martinská husa Radoberský ano 32 

sobota 25. 11. Tajný výlet Kaiser ano 14 

neděle 10. 12. Adventní výlet Veselý ano 53 

úterý 26. 12. Vánoční výlet Radoberský ano 35 

 


