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Vladimír Čikor sa v roku 1953 rozhodol pre prácu v značkárskej komisii s celoslovenskou
pôsobnosťou, zriadenej pri odbore turistiky Jednotnej telovýchovnej organizácie Sokol, na
podnet predsedu odboru turistiky dr. Vladimíra Adamca. V roku 1956 získal V. Čikor
kvalifikáciu krajský inštruktor značenia a ako prvý sa stal v roku 1962 ústredným
inštruktorom značenia.



Predsedom komisie značenia s celoslovenskou pôsobnosťou bol do roku 1967. Bol
predsedom odboru turistiky SÚV ČSZTV v Bratislave, podpredsedom ústrednej sekcie
značenia ÚV ČSTV v Prahe, členom pléna SÚV ČSZTV a pléna ÚV ČSTV.



Vybudoval jednotnú organizačnú štruktúru značkárov turistických chodníkov na
Slovensku a pod jeho vedením vznikla prvá ucelená sieť značkovaných turistických
chodníkov na Slovensku v celkovej dĺžke 12 000 km. V roku 1959 vydal z českého
originálu preloženú ale značne rozšírenú základnú metodickú príručku o značkovaní
„Značkovanie turistických chodníkov“.

Zaviedol centrálnu evidenciu značkárov,

značkárskych výkonov a značkovaných trás. Pod jeho vedením vznikli kurzy značkárov
a inštruktorov značenia. Na jeho podnet vznikla súťaž o zlatý odznak Turista-značkár.
Inicioval

vydávanie turistických máp a ako člen edičnej komisie Správy geodézie

a kartografie na Slovensku prispel k tomu, že súbor vydaných turistických máp pokryl
všetky turisticky významné oblasti. Sám spracoval turisticko-vlastivednú náplň viacerých
turistických máp. Napísal desiatky článkov do telovýchovných časopisov, spracoval 35.
zväzok Turistického sprievodcu ČSSR Biele Karpaty. Bol členom redakčnej rady Krás
Slovenska, sám do nich prispieval a recenzoval veľa článkov s turistickou tematikou.


V telovýchovných organizáciách bol činný od detských rokov, od roku 1925 v Sokole
a od roku 1928 v Skaute. V roku 1939 sa stal členom Klubu slovenských turistov
a lyžiarov.

V rokoch

zjednocovania

telovýchovných

a športových

organizácií

v päťdesiatych rokoch predchádzajúceho storočia bol členom Jednotnej telovýchovnej
organizácie Sokol a neskôr pôsobil v odbore turistiky ČSZTV.



Za obetavú prácu v telovýchovnom hnutí mu udelili Verejné uznanie ÚV ČSTV za
zásluhy o rozvoj československej telovýchovy II. stupňa, čestné uznanie SÚV ČSZTV,
ako i ďalšie uznania a ocenenia. Bol držiteľom OTZ I. triedy a zlatého odznaku Turistaznačkár.

