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Z á p i s 
z jednání zástupců KČT, PTTK a KST k pořádání 8.Mezinárodního zimního srazu 

turistů - Králíky 2014 konaného ve dnech 11. a 12.března 2013 v Králíkách 
___________________________________________________________________________ 
 
Přítomní :   
za KČT
předseda sekce lyžařské turistiky PR KČT a  předseda organizačního štábu 8.MZST Otakar 
Boura, člen OKČT Králíky Vladimír Hejtmanský 

 předseda KČT PhDr.Jan Stráský, místopředseda KČT Ing. Ján Babnič, 

za PTTK předseda sekce lyžařské turistiky ZG PTTK Edmund Brzozowski.členka sekce 
lyžařské turistiky ZG PTTK Aldana Brzozowská, zástupce města Bystrzyca Klodzka Lucian 
Murajda 
za KST

 

 předseda KST Peter Perhala, místopředseda KST Ing. Štefan Kuiš, generální sekretář 
KST Ing. Dušan Valúch, předseda komise lyžařské turistiky KST Jozef Mitaľ   

V dopoledních hodinách se delegace KST zúčastnila prohlídky míst konání 8. MZST 
v Králíkách 2014 a připravovaného 9. MZST v Bystrzyci Klodzké v roce 2016. Jelo se po 
trase Miedzylesie, Miedzigorze, Bystrzyca Klodzká, przelenz Puchaczovka, Sienna, Stronie 
Ślońskie, Kletno - Medvědí jeskyně, Staré Město pod Sněžníkem a zpět do Králík. 
 
Před vlastním jednáním se uskutečnilo přijetí účastníků jednání u starostky města Králíky 
paní Jany Ponocné za přítomnosti místostarosty města Králíky pana Antonína Vyšohlída. V 
neformální besedě byla paní starostka seznámena s historii mezinárodních zimních srazů a 
činnosti KČT. Byli jsme ujištěni o maximální podpoře města Králíky při uspořádání 8.MZST. 
Na závěr zástupci jednotlivých turistických organizací předali paní starostce upomínkové 
předměty a  účastníci přijetí obdrželi informační materiály o městě Králíky a jeho okolí. 
 
Po přijetí na radnici absolvovali prohlídku města a vycházku po jedné z připravovaných tras 
srazu. Prohlédli si areál kláštera na Hoře Matky Boží, místo pro zimní táboření a po trase se 
vrátili zpět do Králík. 
 
Vlastní jednání zahájil pan Otakar Boura.  

Pan Boura seznámil přítomné se základními fakty tykajícími se 8. MZST Králíky 2014: 
Program srazu : 

- sraz proběhne ve dnech 6. až 9.února 2014 s centrem ve městě Králíky 
- jsou připraveny následující lyžařské trasy:  
   Mladkov - Bouda - Suchý vrch - Červenovodské sedlo - Buková hora - Štíty 
   Kocanda - Čečel - Svatá Trojice- Severomoravská chata - Jeřáb - Hedeč - Králíky 
   50 km trasa Petříkov - Králíky 
   jedná trasa začínající v Polsku s cílem v Kralíkách 
- připravován třídenní přejezd Jeseníků a masivu Kralického Sněžníku v trase Skřítek -   

Červenohorské sedlo - Staré Město pod Sněžníkem - Králíky (dvě varianty dojezdu buď 
přes Klepý nebo hřebenem Sušiny) 

- možnost skialpu ve středisku Dolní Morava 
- připraveno zimní táboření na tábořišti u kláštera na Hedči 
- slaňování z rozhledny Val 
Doprovodný program: 
- koncert v kostele (buď Králíky nebo klášter na Hoře Matky Boží) 
- besedy a promítání v kulturním domě 
- výstava v kulturním domě 
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- zpřístupnění tvrze Hůrka, srubu U cihelny a Vojenského muzea 
K vlastnímu programu se rozproudila diskuze. Zde zazněly požadavky na přípravu i kratších 
lyžařských tras. Dále je nutné připravit i trasy pro pěší a trasy pro účastníky z řád turistických 
oddílů mládeže.  
Pan Boura přislíbil toto zohlednit při přípravě programu srazu. 
  

V současné době je zajištěno následující ubytování : 
Ubytování :  

- 400 míst na lůžku (penziony, hotely) v ceně 200 - 300,- Kč (7,5 € - 11,5 €) 
- 600 míst na podlaze  v ceně 50,- Kč (2 €) 
Předběžně dohodnuto rozdělení lůžek takto : 
150 lůžek KČT 
150 lůžek KST 
100 lůžek PTTK 
 

- účastnici z České republiky přímo u organizátorů srazu 
Přihlašování na sraz : 

- účastníci z Polska přes komisi lyžařské turistiky ZG PTTK 
- účastníci ze Slovenské republiky přes ústředí Klubu slovenských turistů 
Pokud by se účastníci z Polska a Slovenska hlásili přímo organizátorům jsou povinni tuto 
skutečnost oznámit na komisi lyžařské turistiky ZG PTTK a ústředí KST. 
Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 15.prosince 2013 (15.12.2013).  
 

- členové KČT,KST,PTTK  ...................................................... 150,- Kč, 6 € 
Ceny startovného : 

- nečlenové  ............................................................................... 250,- Kč, 10 € 
- děti a mládež do 18 let,členové KČT,KST,PTTK ..................  50,-  Kč,   2 € 
-  vedoucí TOM (minimální skupina 5 dětí) .............................   50,- Kč,   2 € 
- děti a mládež do 18 let,nečlenové KČT,KST,PTTK ...............  75,-  Kč,   3 € 
- vedoucí děti a mládeže do 18 let,nečlenové KČT,KST, 
  PTTK (minimální skupina 5 dětí) ...........................................   75,- Kč,   3 € 
-  zimní táboření  ........................................................................  30,-  Kč,   1 €  
 

KČT ve výši 60 000,- Kč 
Příspěvek na pořádání srazu : 

KST ve výši   1 000,- € 
PTTK ve výši 1 000,- € 
Pro PTTK bude vystavena faktura do výše 1 000 €. Znění faktury zajistí pan Edmund 
Brzozowski a zašle panu Bourovi v dostatečném předstihu, tak aby mohla být ze strany 
PTTK proplacena v termínu nejpozději do 31.8.2013.  
KST a KČT zašlou příspěvek na číslo účtu mezinárodního zimního srazu turistů, který 
sdělí pan Boura v termínu do 31.8.2013. 
 
 Pan Otakar Boura zajistí zpracování  návrhu propozic srazu  a v termínu do 31.3.2013 
zašle tyto k připomínkování na ústředí KST, panu Edmundovi Brzozowskému z PTTK 
a Ing. Jánu Babničovi.  
 
 
Pan Lucian Morajda navrhl, aby na pořádání srazu byl podán projekt z evropského Programu 
3, s tím, že partneři projektu by byly O KČT Horal Ústí nad Orlicí, město Bystrzyca Klodzka  
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a případně ústředí Klubu slovenských turistů. Nositelem projektu by byl odbor KČT Horal 
Ústí nad Orlicí.  
 
Generálním partnerem srazu bude Pivovar Holba Hanušovice. 
 
KČT, PTTK a KST nahlásí v termínu do 31.8.2013 VIP hosty za své organizace, kteří se 
zúčastní srazu. 
Byla dohodnuta složení čestného předsednictva a organizačního štábu 8. Mezinárodního 
zimního srazu turistů - Králíky 2014 a to následovně. 
Čestné předsednictvo : 
JUDr. Martin Netolický, PhD,   hejtman Pardubického kraje 
Jana  Ponocná , starostka města Králíky  
Ladislav Janočko, starosta obce Dolní Morava 
Petr Šilar, senátor Parlamentu ČR 
PhDr. Jan Stráský, předseda KČT 
Peter Perhala předseda KST 
Mgr. Lech Droźdźyński,  předseda PTTK 
 
Organizační štáb : 
Otakar  Boura, předseda 
JUDr. Václav Felgr, místopředseda 
Jana Ponocná, starostka města Králíky 
RNDr. Antonín Fiala , údržba tras, finance 
Ladislav Töth, doprava 
Eva Hyblová, ubytování, přihlášky 
Vladimír Hejtmanský, trasy 
Ing. Jan Havelka, zahraniční delegace, kultura 
Pavel Strnad, stravování 
František Uma, zimní táboření 
pan Beran, přejezd Jeseníků a Králického Sněžníku 
Ing. Ján Babnič, místopředseda KČT 
Jan Klega, zástupce sekce lyžařské turistiky PR KČT 
Ing. Štefan Kuiš, místopředseda KST  
Jozef Mitaľ, předseda sekce lyžařské turistiky KST 
Edmund Brzozowski, předseda sekce lyžařské turistiky ZG PTTK 
RNDr. Jiří Homolka, zástupce Asociace TOM 
 
Byl dohodnut termín rozšířeného organizačního štábu za účasti zástupců vedení KČT, 
KST a PTTK a to 15.10.2013 v 10:00 hodin v Králíkách. 
 
Zápisy z jednotlivých jednání organizačních štábů budou zasílány na následující adresy : 
kst@kst.sk, ustredie@kst.sk, edal@o2.pl, strasky@kct.cz, babnic@kct.cz, novacek@kct.cz, 
klegamsk@seznam.cz 
 
V úterý 12.3.2013 se účastníci jednání seznámili s oblasti Dolní Moravy, poté byla exkurze ve 
skiareálu Červená Voda, kde nás majitel skiareálu pan Procházka seznámil s provozem a 
dalšími připravovanými aktivitami v tomto areálu.  Závěr jednání proběhl na obnovené 
Kramařově chatě na Suchém vrchu obědem. 
 
Zapsal :  Ing. Ján Babnič  
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