doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc.
*12. 4. 1932 v Bratislave
elektrotechnický inžinier, vysokoškolský učiteľ a vedecký
pracovník


Značkárom je od roku 1958, kvalifikáciu inštruktora značenia získal v roku 1959. Od roku
1960 je ústredným inštruktorom značenia.



V roku 1958 bol pozvaný do komisie značenia Zväzu turistiky ČSZTV. V tejto komisii
pracuje nepretržite už 49 rokov. Od roku 1994 vykonáva funkciu predsedu komisie
značenia ÚR KST.



Podieľal sa na vybudovaní jednotného systému značenia na Slovensku. So
spolupracovníkmi vytýčil priebeh európskych diaľkových trás E3 a E8, prechádzajúcich
územím Slovenska. Je autorom slovenskej časti medzinárodnej turistickej trasy I23
Częstochowa – Levoča – Mariazell. Vychoval rad značkárov a inštruktorov značenia. Je
spoluautorom viacerých značkárskych učebníc. Vypracoval metodiku cykloturistického
a lyžiarskeho značenia a zásady značenia IVV trás na Slovensku. Od roku 1993 zastupuje
značkárov v Európskom združení turistov (EWV). Zorganizoval regionálnu konferenciu
EWV v rokoch 1996 a 2001 ako aj

niekoľko medzinárodných stretnutí zástupcov

organizácií značkujúcich turistické chodníky v susedných krajinách. Podieľal sa na
organizácii európskej štafety „EURORANDO 2001“. Organizuje koordinačné porady
značkárov moravsko-slovenského pomedzia. Pripravil dva značkárske projekty, ktoré boli
prijaté a finančne podporené grantom. Zaslúžil sa o ocenenie práce značkárov za
verejnoprospešnú činnosť „Srdce na dlani 2001“, udelené prezidentom republiky.
Podieľal sa na zavedení výpočtovej techniky a na zavedení satelitnej navigácie do
značenia. Prezentoval značenie v rozhlase i v televízii a uverejnil rad článkov o značení
v Krásach Slovenska a v iných časopisoch. Je autorom prvej značkárskej www stránky.
Je autorom inovovanej verzie značkárskej normy STN 01 8025 Turistické značenie a
publikácie „Turistické značkované chodníky na Slovensku“. Je spoluautorom publikácií
„Abeceda turistického značenia“ a

„Základy turistického značenia“, publikácie

„Využívanie satelitného navigačného systému v pešej turistike“. Spolupracoval na vydaní
publikácie „Auf dem Marienpilgerweg“, vydanej v Rakúsku. Vydal tiež niekoľko

propagačných publikácií o značení. Podieľa sa na tvorbe turistických máp revíziami ich
turistického obsahu pred zadaním máp do tlače.


Je držiteľom OTZ I. triedy a zlatého odznaku OTZ. Bol ocenený medailou „Za zásluhy
o rozvoj Československej telesnej výchovy a športu“ a zlatou medailou KST. Je
držiteľom plakety A. Lutonského za rozvoj turistiky.

