
 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PARDUBICKÝ KRAJ 

PROGRAMOVÁ RADA OBLASTNÍHO VÝBORU - SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ A KVALIFIKACE 

P O Z V Á N K A  
na pokračovací školení vedoucích turistiky a cvičitelů PT, CT a LT 

z oblasti KČT Pardubický kraj 

ve dnech 21. - 22 . října 2017 (sobota a neděle)  v chatě KČT Na Čiháku  

Jak se tam dostanete? 

Autem: Z Pardubic přes Holice a Kostelec n. O. do Žamberka, tam pod zámkem ostře doleva a přes 
Klášterec n. O. a České Petrovice na Čihák - cca 80 km. 

Vlakem: Z Pardubic hl. n. Os 5017 v 7:31 do Mladkova (příj. 9:12). Z Chrudimě město Os 25042  v 6:25 do 
Moravan (příj. 6:53) a dále Os 5017 v 7:44 do Mladkova (příj. 9:12).  

Z Mladkova na Čihák přistaveným chatovým mikrobusem - potřebu přepravy je nutno závazně uvést při 
přihlašování účasti na školení - viz níže. Žádný jiný odvoz nebude zajišťován! 

Stravování, ubytování (povlečené postele) a jízdní výlohy hradí členům KČT z oblasti Pardubický kraj 
oblastní výbor KČT. 

Program školení 

Sobota: 

  9.30 Prezentace, vypořádání cestovních náhrad (Jelínek) 

10.30 Historie, organizační struktura a aktuální informace KČT (Škvára)  

11.00 Výstroj a výzbroj turisty (Kotyk) 

12.00 Oběd 

13.00 Nebezpečí při turistice a zásady první pomoci (Luděk Abrahám, HS Čenkovice) 

14.00 Příprava a vedení turistických akcí (Kotyk, diskuse účastníků) 

16.00 Práce s mapami a orientace v terénu (Šebesta) 

17.00 Právní aspekty turistických činností, práva a povinnosti vedoucích a cvičitelů (Škvára) 

18.00 Večeře 

19.00 Výměna zkušeností, diskuse, fotografie a filmy z cest účastníků školení (dataprojektor atd. 

budou k dispozici) 

Neděle: 

  8.00 Snídaně 

  8.30 Společná vycházka: Topografie a orientace v terénu (pěší: Andrle, Šebesta; cyklo: Diblík); 

pro pěší vycházku je nutná pevná obuv. 

11.30 Zhodnocení a zakončení školení (Škvára) 

12.00 Oběd 

13.00 Zkoušky nových vedoucích turistiky formou testu a pohovoru ze znalostí získaných při 

školení a těchto doporučených textů: 

 Holenda, Mazal a kol.: Učební texty pro kvalifikační stupeň „Vedoucí turistiky“ (2013), 

Chládek: Příprava a vedení pěších, lyžařských a cyklistických výletů a vysokohorských túr  

(2008) - obojí ke stažení na http://www.kct.cz/cms/metodicka-sekce) 

Brož: Obecná turistika, edice učebních textů KČT, sv. 1, Praha 1995.  

Brož: Vedoucí základní turistiky, edice učebních textů KČT, sv. 2, Praha 1995.  

Malíř - Lang: Cykloturistika, edice učebních textů KČT, Praha 1996. 

 Podmínkou připuštění ke zkoušce je předložení a obhájení domácí písemné přípravy 

budoucí turistické akce v rozsahu min. 2 stran formátu A4 včetně poznávací činnosti. 

Možnosti odjezdů veřejnou dopravou z Mladkova (pěšky 7,6 nebo 8,4 km s využitím polské NS): 
- vlakem do Ústí n. O.: 15:07, 16:07, 17:07 (vždy ihned přípoj rychlíkem do Pardubic). 

Každý účastník školení musí mít busolu a mapu KČT č. 27 Orlické hory. Všichni zájemci  
o získání kvalifikace vedoucí turistiky musí mít navíc psací potřeby, pravítko (měřítko) a příp. úhloměr; 

zájemci zaměření na cykloturistiku totéž, navíc jízdní kolo vhodné do terénu a přilbu. 

Svou účast potvrďte do 10. 10. 2017 e-mailem na adresu kct.park@seznam.cz , tel. 736754190. 

Kdo pojede vlakem, musí při přihlášení uvést závazný požadavek na odvoz mikrobusem na Čihák! 

Doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. v. r. 
Pardubice 22. 9. 2017               předseda PR OV KČT PK 
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