KČT, odbor Camping club Rožnov pod Radhoštěm
Počátky organizované turistiky v Rožnově p.
R. začaly v roce 1889 založením odboru
turistiky Pohorské jednoty Radhošť. Dne 9.
srpna 1894 byl založen odbor turistiky Klubu
českých turistů. Činnost se zaměřovala na
pěší a lyžařskou turistiku, tipování a značení
turistických cest, zřizování nocleháren,
výstavbu lyžařského můstku a organizování
lyžařských závodů. V roce 1935 měl odbor za
celou historii nejvíce členů, celkem 329.
V době obou světových válek byla činnost
utlumena. Po osvobození, v roce 1945, byla
obnovená činnost rozšířena o cykloturistiku a
postupně při přesunech byly využívány individuální motorová vozidla – motocykly a
osobní automobily, kdy stálé zintenzivňování mototuristické činnosti si doba vyžádala
v roce 1961 založení specializovaného motoristického kroužku, který vyvíjel velmi aktivní
činnost.
V roce 1967 byl z mototuristického kroužku,
při odboru turistiky, ustaven samostatný
kolektiv pod názvem CAMPING CLUB.
Zájmová činnost sestávala z účastí na
mototuristických orientačních soutěžích,
účastí na srazech a setkáních a také
organizování soutěží, setkání a kulturně
poznávacích zájezdů. V roce 1967 byl
zorganizován
1.
ročník
mototuristické
orientační soutěže pod názvem „Valašská
rally – setkání mistrů“, kdy na startovních
listinách celkem deseti ročníků se opravdu
objevovaly mistrovské posádky z celé
republiky. Nelze opomenout, že mnohé nové soutěžní formy, hodnocení a celkové
pojetí ovlivňovaly jednotné řády tehdy prezentované Svazarmem.
Na základě získaných poznatků v zahraničí
bylo iniciováno vybudování campu SPORT
v nevyužitém
prostoru
u
koupaliště
v Rožnově p. R. s následnou účastí na
realizaci formou brigád, kdy v rámci
výstavby
sociálního
zařízení
byla
vybudována svépomocná dílna a montážní
rampa. Nově vybudovaný camp plně
odpovídal
dobovým
požadavkům
a
v soutěži campů Severomoravského kraje
byl vždy na čelním místě hodnocení. V rámci
Rally F.I.C.C ve Vysokých Tatrách v roce
1974 byl camp Sport vybrán jako středisko
na cestě ze západu na východ.
Postupem doby, kdy z mototuristických orientačních soutěží se stávala zábava pro
specializované posádky s patřičným vybavením, bylo započato v roce 1972
s pořádáním „Rožnovské jízdy zručnosti řidičů automobilů“ a v roce 1977 s pořádáním
„Aktivní mototuristické rally AMOR“ s podmínkami, aby se mohl zúčastnit každý příchozí.

Námi vytvořená forma a kriteria byla velmi dobře přijata a na Amorech se setkávali
mototuristé z celé republiky.
Dobrá vůle a nadšení členské základny umožňovalo pořádat srazy a setkání na úrovni
měst, národního, celostátního a mezinárodního významu. Mezi nejvýznamnější možno
označit „Setkání caravanistů Brno-Ostrava“, „zimní Spartakiádní sraz BESKYDY“,
„Celostátní setkání mototuristů“, „Dunaj Camping rally“ a na žádost členské základny
bylo v letech 1991 – 1995 zorganizováno sedm autokarových kulturně poznávacích
zájezdů s cílovými státy Rakousko, Itálie a Španělsko.
Spoluúčast na pořádání 34. Europa rally
v Rožnově p. R. v roce 1995 ovlivnila další činnost
Camping clubu. Navázala se nová přátelství,
získaly se nové zkušenosti a hlavně byla posílena
soudržnost kolektivu. Zdeněk Vaňura sen.
zpracoval scénář podzimního setkání campistů a
caravanistů, jemuž dala jméno Dahlie rallye
Marie Vaňurová, a tak se začaly odvíjet dějiny
Dahlie Rallye, kdy 1. ročník byl uspořádán 11. –
14. 9. 1997 v campu Sport v Rožnově p. R.
Při 14. Dahlie Rallye 2010 v Rožnově pod
Radhoštěm, byly delegace CZ, H, PL a SK přijaty na radnici města Rožnova p. R. se
zápisem do pamětní knihy a následně vysadily čtyři lípy v městském parku. Kolektiv
Camping clubu KČT TJ Rožnov p.R byl oceněn OV KČT Valašsko-Chřiby Veřejným
uznáním III. stupně.
Po patnácti letech koordinace a organizačního řízení Dahlie Rallye byl předán
pořadateli 15. Dahlie Rallye v Pápa – H z Maďarského camping a caravaning clubu
prezidentu Sdružení Dahlie Rally Zdeňku Vaňurovi sen certifikát, že od 3. 9. 2011 12:00:00
AM je hvězda RA 13h 32m 10,42s D 08° 43´ 2,11“ v International Star Registry ve
Švýcarsku a v Úřadu pro autorská práva ve Spojených státech Amerických trvale
registrována od názvem DAHLIE RALKLYE. Dvacet ročníků bylo uspořádáno 5x v Česku,
4x v Maďarsku, 6x v Polsku a 5x ve Slovensku s účastí 2.402 posádek s 5.656 účastníky.
Do kolektivu se přihlásili noví členové a s tím vyvstal požadavek na vytváření programu,
který by vyhovoval mladým i dříve narozeným. Podařilo se. Mladí rádi naslouchají
zkušenostem a starší zase omládnou při až neuvěřitelných skopičinách mladých. Při
cykloturistice volíme různé trasy s jednotnými cíli, při zdolávání řek při vodácké turistice
mladší zase rádi pomohou vylít vodu starším.
Camping a caravaning je součást životního stylu,
při jehož aktivní činnosti získáváme nové přátele,
získávají se nové poznatky a dovednosti.
Camping a caravaning umožňuje s kolektivem
navštívit místa, kam se jednotlivec sám nevypraví.
S kolektivem překonáváme sami sebe, vzájemně
se vychováváme a formujeme s perspektivou, že
jaro, léto a podzim života se dá prožít na plný
plyn.
Přehled významných událostí KČT, odbor Camping Club Rožnov pod Radhoštěm
1961 při odboru turistiky ustaven mototuristický kroužek.

1967 ustaven Camping Club jako součást odboru turistiky, jehož vedoucím byl Zdeněk
Vaňura sen., započato s pořádáním automobilových orientačních soutěží pod
názvem „Valašská rally – setkání mistrů“, 10 ročníků s celkovou účastí 253 posádek
1970 dán podnět k využití ladem ležícího prostoru u koupaliště v Rožnově p. R.
k vybudování campu Sport s následnou brigádnickou účastí při realizaci,
v mototuristický orientačních soutěžích získalo družstvo Camping Clubu titul Mistr
ČSSR ve složení: Josef Baroš – Ludmila Barošová, Zdeněk Frištenský – Jan Okoun,
Zdeněk Vaňura sen. – Marie Vaňurová.
1972 započato s pořádáním Rožnovských jízd zručností řidičů automobilů, 17. ročníků
se zúčastnilo 604 startujících.
1974 do A reprezentačního družstva ČSSR v mototuristických orientačních soutěžích
byla zařazena posádka Camping Clubu Zdeněk Vaňura sen. – Marie Vaňurová.
1975 uspořádáno setkání caravanistů Brno – Ostrava,
1976 uspořádáno Celostátní setkání mototuristů KČT.
1977 započato s pořádáním aktivní mototuristické rally AMOR, 13. ročníků se zúčastnilo
303 startujících.
1980 uspořádán zimní Spartakiádní sraz mototuristů BESKYDY 1980 v campu Sport
Rožnov p. R.
1981 uspořádána Dunaj camping rally za účasti mototuristů z A, CS, H, SK.
1991 autokarový zájezd do Rakouska a Itálie
1992 autokarový zájezd do Rakouska a Itálie
1993 autokarový zájezd do Španělska
1994 autokarový zájezd do Španělska
1995 autokarový zájezd do Rakouska, spoluúčast na pořádání 34. Europa rally
v campech v Rožnově p. R. za účasti A, B, CAN, CZ, D, F, GB, H, I, IRL, L, NL, PL, SF,
SK s 565 posádkami a 1482 účastníky z 16 států.
1997 uspořádána 1. Dahlie Rallye za účasti CZ, SK, PL, se 123 posádkami a 319
účastníky, ustaveno Sdružení a Prezidium DR, prezidentem zvolen iniciátor Zdeněk
Vaňura sen.
2000 započato s účastí na Adria camping rally. Na dosud všech uspořádaných
ročnících, koordinace účasti z České republiky.
2001 zpracována nabídka pěších, cykloturistických a mototuristických výletů 10x
z Rožnova p. R. do Rožnova p. R.
2005 účast delegace Camping Clubu – zástupce Sdružení Dahlie Rallye na
1. Mezinárodní konferenci campingu a caravaningu“V4“ v Ceglédu – H za účasti
zástupců CZ, H, HR, PL, SLO, SK.

2006 účast delegace Camping Clubu – zástupce Sdružení Dahlie Rallye na
2. Mezinárodní konferenci campingu a caravaningu „V4“ v Kiskunmajse – H za
účasti zástupců CZ, H, HR, PL, SLO, SK, spuštění klubových webových stránek
2007 účast delegace Camping Clubu – zástupce Sdružení Dahlie Rallye na
3. Mezinárodní konferenci campingu a caravaningu „V4“ v Brně – CZ za účasti
zástupců CZ, H, HR, PL, SLO, SK, uspořádáno setkání campistů a caravanistů
v Rožnově p. R. pod názvem „ROŽNOV 2007“ ke 40. výročí založení Camping
Clubu v Rožnově p. R., účast 95 posádek a 247 účastníků.
2008 účast delegace Camping Clubu – zástupce Sdružení Dahlie Rallye na
4. Mezinárodní konferenci campingu a caravaningu „V4“ v Ceglédu – H za účasti
zástupců CZ, H, PL, SK.
2009 Uspořádáno jarní a podzimní setkání pro milovníky a vyznavače campingu a
caravaningu v Rožnově pod Radhoštěm v campech SPORT a ROŽNOV.
2010 Uspořádána 5. Mezinárodní konference campingu a caravaningu „V4“ a
14. DAHLIE RALLYE – ROŽNOV 2010, které se zúčastnilo 202 posádek s 459
účastníky z 42 klubů z CZ, H, PL, SK, SLO. Delegace CZ, H, PL, SK byly přijaty na
radnici města Rožnov p. R. se zápisy do pamětní knihy a vysadily v městském
parku čtyři lípy. Camping Club KČT TJ Rožnov obdržel od OV KČT Valašsko-Chřiby
Veřejné uznání III. stupně – diplom.
2011 Po patnácti letech organizačního řízení Dahlie Rallye, od 3. 9. 12:00:00 AM je
hvězda RA 13h32m10,42s D 08°43´2.11“ v International Star Registry zapsána pod
názvem „DAHLIE RALLYE“.
Podzimní setkání campistů a caravanistů v campu Sport v Rožnově pod
Radhoštěm.
2012 Pro vyznavače campingu a caravaningu byly zorganizovány setkání a srazy:
18. – 20. 5.
Májové setkání
Babí hora
8. – 10. 6.
Jarní setkání karavanistů ROŽNOV 2012
Rožnov p. R.
11. – 14. 10. Ukončení karavanistické sezony
Pápa – H
2013 Pro vyznavače campingu a caravaningu byly zorganizovány setkání a srazy:
5. – 12. 5.
Jarní setkání karavanistů AGÁRD 2013
Agárd – H
24. – 26. 5.
Setkání karavanistů HLUBOKÉ MAŠŮVKY
Hluboké Mašůvky
7. – 11. 8.
Frgálový karavanistický sraz
Rožnov p. R.
10. – 13. 10. Ukončení karavanistické sezony
Pápa – H
25. – 31. 10. Podzimní setkání karavanistů
Cxzerkeszölö – H
2014 Pro vyznavače campingu a caravaningu byly zorganizovány setkání a srazy:
1. – 11. 5.
Jarní setkání karavanistů AGÁRD 2014
Agárd – H
30. 5. – 1. 6. Karavanistický sraz BÍTOV
Bítov
15. – 17. 8.
„Narozeninový víkend“ setkání ke 120 výročí
založení KČT v Rožnově pod Radhoštěm
Rožnov p. R.
9. – 12. 10.
Ukončení karavanistické sezony
Pápa - H
23. – 29. 10. Podzimní sraz karavanistů
Tamási – H
2015 28. 3.

Uvedení KČT, odbor Camping club Rožnov pod Radhoštěm
DO SÍNĚ SLÁVY KČT
Pro vyznavače campingu a caravaningu byly zorganizovány setkání a srazy:
1. – 10. 5.
Jarní setkání karavanistů TAMÁSI 2015
Tamási – H
29. – 31. 5.
Karavanistický sraz VRANOV
Vranov

6. – 9. 8.
Frgálový karavanistický sraz
8. – 11. 10.
Ukončení karavanistické sezony
28. 10. – 1. 11.Podzimní setkání karavanistů v
termálních lázních

Rožnov p. R.
Pápa – H
Celldemölk H

2016 Pro vyznavače campingu a caravaningu byly zorganizovány setkání a srazy:
11. – 14. 8.
Rožnovský frgálový sraz
Rožnov p. R.
16. – 18. 9.
Setkání na znojemském vinobraní
Znojmo
6. - 9. 10.
Ukončení karavanistické sezony
Pápa – H
26. – 30. 10. Podzimní setkání karavanistů
Ráckeve - H
říjen 2016
Zdeněk Vaňura sen.

