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Ahoj předsedové, 
v příloze vám posílám seznam vedoucích turistiky, kteří by se měli zúčastnit semináře VT letos ve 
dnech 24. a 25. 10. v chatě Na Čiháku. Projednejte to s těmi, kteří jsou členy vašeho odboru a do 
10. září pošlete seznam zájemců o účast. Pokud by bylo zájemců více, než je kapacita chaty, 
dohodneme nějakou redukci. 
Ve druhé příloze je seznam zájemců o vyškolení na nové vedoucí nebo cvičitele turistiky. Jsou v 
něm uvedeni všichni, kteří se přihlásili loni. Rovněž s nimi to projednejte a potvrďte mi jejich účast, 
popřípadě nahlaste další zájemce. Současně jim předejte tipy na doporučené texty k přípravě na 
zkoušky. 
 

Zkoušky nových vedoucích turistiky formou testu, příp. i pohovoru. Zkoušky nových cvičitelů 
pěší turistiky ústní formou (dle následující osnovy) 

Doporučené texty: 

           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 

Bergerová K.: Turistika, české vyd. Slovart 2008 

Podmínkou připuštění ke zkoušce vedoucích je předložení a obhájení domácí písemné 
přípravy jednodenní turistické akce v rozsahu min. 2 stran formátu A4 včetně poznávací 
činnosti. 

Podmínkou připuštění ke zkoušce cvičitelů je předložení a obhájení domácí písemné 
přípravy nejméně čtyřdenní turistické akce v rozsahu min. 8 stran formátu A4 včetně 
poznávací činnosti. 

Doporučené osnovy školení cvičitel pěší turistiky (podle Směrnice KČT PROG 
1/2011) 

Poř.  Téma Doporučené zdroje Zajistí 

1. Historie KČT Sborník KČT ke 120. výročí a 
následující-přednáška 

Škvára, 
samostudium 

2. Programová náplň činnosti KČT v rámci přednášky Historie KČT Škvára 

3. Pedagogické a psychologické 
působení 

doporučí Kejzlarová samostudium 

4. Hygiena v turistice – masáž, 
výživa 

B132-135, 143-147 samostudium 

5. Tělesná příprava B132, 142-145 samostudium 

6. Hry v přírodě – denní, noční v rámci přednášky Příprava a 
vedení akce 

Kotyk 

7. Činnost v klubovně v rámci přednášky Příprava a 
vedení akce 

Kotyk 

8. Další (nové) formy v turistice v rámci přednášky Historie KČT Škvára 



9. Topografie, orientace B152-159, 212-215, přednáška Šebesta 

10. Turistika v zahraničí, podíl v 
mezinárodních organizacích 

v rámci přednášky Historie KČT Škvára 

11. Výkonnostní turistika – odznaky https://www.kct.cz/cms/sekce-
vykonnostni-turistiky 

Výkonnostní turistika – 24. 
listopadu 2017, přednáška 

Kotyk, 
samostudium 

12. Základy VHT B30, 160-163, 167-169, přednáška Kotyk, HS 

13. Nebezpečí v turistice B176-178, 206-211, 216-219, 
přednáška 

Kotyk, HS 

14. První pomoc B222-237, přednáška HS 

15. Právní předpisy přednáška Škvára 

16. Příprava a vedení akce B108-179, přednáška Kotyk, 

praxe Andrle, 
Šebesta 

17. Ochrana přírody B28-29, brožura Turistika a 
ochrana přírody, 

v rámci přednášky Právní předpisy 

Junek, Škvára-
samostudium 

18. KČT – mapa, průvodce, kulturní 
památky 

přednáška Šebesta 

19. Výzbroj a výstroj – novinky B48-105, přednáška Výstroj a 
výzbroj turisty 

Kotyk 

20. Táboření, bivak, vaření B38, 76-93, 134-135, 143, 182-
199, 202-203, přednáška 

Kotyk 

21. Propagace a využití dokumentace v rámci přednášky Historie KČT Škvára 

22. Hospodaření, daňové předpisy v rámci přednášky Právní předpisy Škvára 

  Zkoušky: testy, pohovory, ústní 
zkoušky 

  Škvára, Kotyk 

Poznámky: B = Karen Bergerová: Turistika, velký ilustrovaný průvodce, čes. vyd. Slovart, 2008. 
Např. B132-135 je rozsah stran, kde se o tématu píše. 

Těžiště přípravy ke zkoušce spočívá v samostudiu uchazeče a písemné přípravě propozic 
nejméně čtyřdenního výletu. Spoustu zdrojů k většině témat lze nalézt v knihovnách i na internetu. 
Očíslovaná témata v tabulce zároveň představují otázky ke zkoušce. Každý uchazeč nejprve 
přednese a obhájí své propozice výletu a potom zodpoví 3 otázky, které si vylosuje. 

Uvedení lektoři se budou měnit. 

 
Vlastimil Škvára, 
předseda OV KČT Pardubický kraj, 
předseda krajské komise turistického značení 
mobil 736754190 
Doručovací adresa: Hradištní 1197, 537 05 Chrudim 
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