
Rubrika „Zprávy KČT“ 
se mění na „Ze života KČT“ 
Vážení čtenáři, jistě jste si všimli, že 
dosavadní rubrika „Zprávy KČT“ 
změnila od tohoto čísla svůj název 
na „Ze života KČT“. Redakční rada 
dosavadních Zpráv KČT navrhla 
tuto obměnu z důvodu změny 
podmínek pro předání podkladů 
redakci. Zatímco v minulých 
čtyřech ročnících jsme předkládali 
příspěvky do rubriky pět týdnů 
před distribucí nového čísla, od le-
tošního ročníku se nám tato lhůta 
prodlužuje na sedm týdnů. V Turis-
tovi tak nemohou vyjít informace 
o akcích i jednáních dříve než dva 
měsíce po jejich konání.
Co nyní chceme v nové rubrice 
nabídnout:
• informace o udělených vyzna-

menáních (ty zveřejňujeme 
nejdříve tři měsíce po schvá-
lení, aby se oceněný nedočetl 
o svém vyznamenání dříve, než 
mu bude uděleno);

•  informace o proběhlých 
významných akcích KČT a mezi-
národních událostech, srazech, 
pochodech;

•  zprávy o oslavách jubileí odbo-
rů, a to jak připravovaných, tak 
již uskutečněných;

•  změny v síti OTO a TTO, nové 
odznaky atd.;

•  osobní zprávy – jubilea a nekrology 
ve stejném rozsahu jako dosud.

Informace o proběhlých jednáních 
Vedení a Ústředního výboru 
KČT budeme zveřejňovat pouze 
v elektronickém Zpravodaji KČT, 
který již nyní dostávají předsedové 
odborů na aktivní jednotné e-mai-
lové adresy svých odborů, stejně 
jako aktuální výzvy z ústředí klubu. 

Příspěvky pro novou rubriku Ze ži-
vota KČT nebo pro Zpravodaj KČT 
posílejte jako dosud na adresu 
novacek@kct.cz. Články, prosím, 
doplňte několika kvalitními 
fotografiemi (velikost min. 1 MB), 
vždy uvádějte jméno autora textu 
i autora fotografií. Pokud budou 

příspěvky do Turisty zaslány do 
25. dne v měsíci, pak mohou vyjít 
nejdříve dva měsíce po předání.
Redakční rada dosavadních Zpráv KČT:  

Zdeněk Cabalka (předseda)  
a Ing. Ivan Press, Ing. Míla Bradová, 

Miloslav Holenda, Ing. Mojmír 
Nováček (členové) 

120 let turistiky v Beskydech 
na hřebeni Gruně u horské 
chaty Sulov
V září 2019 Honza Sládek pláno-
val, že o rok později uzavřeme 
druhé desetileté „kolečko“ při- 
pomenutí historie beskydských 
chat. Stalo se tak v neděli 27. září 
2020, kdy jsme se sešli na hřebeni 
Gruně a zavzpomínali na 120 let 
trvání organizované turistiky 
u horské chaty Sulov. Připomenu-
li jsme historii hotelu Charbulák, 
chaty Švarná Hanka, objektů na 
Bílém Kříži, chaty Sulov-Daněk, 
jakož i hotelu Baron-Kysuca na 
slovenské straně. U horské chaty 
Sulov se přes nevlídně studené 
počasí sešlo kolem 250 turistů. 
Chatař p. Macko, který opravuje 
Sulov „od základů“, byl se svým 
týmem skvěle připraven. Nový 
dřevěný altán poskytl zázemí pro 
country kapelu Čeladenka i místo 
pro řečníky, též nabídka občerst- 
vení v nově postaveném bufetu 
splnila naše turistické nároky. 

Výborná byla rovněž spolupráce 
s vedením obce Staré Hamry, 
zejména s paní starostkou Bc. 
Evou Tořovou. Litovat můžeme 
snad jen toho, že nemohli dorazit 
také naši slovenští kamarádi, na 
které už v té době dolehla přísná 
pohraniční omezení. Vedení KČT 
na akci reprezentovali Ing. Ján 
Babnič, Ing. Rostislav Kašovský 
a čestný předseda klubu Ing. 
Jan Havelka, který připomenul 
zásluhy Honzy Sládka na všech 
uplynulých 20 ročnících této 
akce. Suvenýry (pamětní list 
akce, příležitostné výroční razítko 
i odznak) byly k dispozici ve 
stánku KČT. Děkujeme všem za 
přízeň a účast na této významné 
akci klubu. I po odchodu Honzy 
Sládka tak pátrání po kořenech 
historie moravskoslezské turistiky 
pokračuje…

Ing. Břetislav Boháč,  
místopředseda KČT, 

oblasti Moravskoslezské

Ze života KČT

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo ve dnech 30. září a 22. října 2020, schválilo 
navržená vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
•  Ing. Jaroslava Jelínková (KČT, odbor Milevsko)
•  Ing. Zuzana Sekalová (KČT, odbor Milevsko)
•  Jana Wünschová (KČT, odbor Litoměřice)
•  Josef Břížďala (KČT, odbor Letná Teplice)
•  František Gutwirth (KČT, odbor Letná Teplice)
•  Zdeněk Cetkovský (KČT, odbor Drysice)
•  Jiří Bartoň (KČT, odbor při SSK Vítkovice)
•  Marie Kočová (KČT, odbor Praha-Vyšehrad)
•  Božena Saláková (KČT, odbor Horažďovice)
•  Růžena Balatá (KČT, odbor Mariánské Lázně)
•  Jan Kalousek (KČT, odbor Žamberk)
•  Zdeněk Žabka (KČT, odbor Žamberk) 

Čestné uznání KČT
•  Miroslav Bártík (KČT, odbor Milevsko)
•  Jindřich Janouch (KČT, odbor Milevsko)
•  Ing. Miroslav Jungwirth (KČT, odbor Nový Bor) 

Čestný odznak KČT
• Ing. Zdeněk Vejrosta (KČT, odbor Kralupy nad Vltavou)
• Jiří Eibel (KČT, odbor Ivančice)
• Miroslav Karas (KČT, odbor Krnov)
• Jiří Válek (KČT, odbor Most)
• Helmut Nový, in memoriam (KČT, odbor Chomutov)
• František Martínek (KČT, odbor Krupka)

Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
•  Petr Holeňa (KČT, odbor Hodslavice)
 
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT  
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.

Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT
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Návrh /2./ na button 120 let turistiky na høebeni Grunì

zvìtšení, zde M 3 : 1

3. záøí 2020

u   p ø í l e ž i t o s t i 

Klub èeských turistù, 
oblast Moravskoslezská - sekce historie

obec Staré Hamry majitelé horské 
chaty Sulov

let turistiky 
na høebeni Grunì

Charbulák / Švarná Hanka / Bílý Køíž / Sulov - Danìk / Baron - Kysuca 

Sulov, 27. 9. 2020

Pamìtní list

Účastníci před novým altánem, v pozadí chata Sulov (foto: Ondřej Burel)

Ze života KČT

Buton akce (návrh: Vít Stanovský)
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Zábřežští turisté z odboru  
zdravotně postižených si  
prodloužili léto na Šumavě
Ve dnech 14.–19. září pan 
Stanislav Jašek zorganizoval sou-
středění zdravotně postižených 
turistů na Šumavě. V pondělí se 
většina přepravila vlakem do 
Vimperku a následně autobusem 
k penzionu Šumavous v nádher-
ném lesním prostředí se zvířátky, 
která zde majitel Jiří Hujda 
chová. Program byl velmi nabitý 
především díky tomu, že nás pan 
Hujda vozil tři dny autobusem, 
takže jsme mohli vidět mnoho 
zajímavých míst v okolí. 
První den jsme zavítali na Antýgl, 
bývalý královácký dvorec z po-
čátku 16. století. Odtud jsme 
se vydali kolem řeky Vydry přes 
nově postavený Klostermannův 
most  k vlčím výběhům – a měli 
jsme štěstí, pár krásných šelem 
jsme totiž skutečně zahlédli. 
Ten den jsme nevynechali ani 
návštěvu Srní a naší pozornosti 
neunikl také blízký Vchynicko-
-tetovský kanál z let 1799–1800. 

Ten byl vybudován k plavení 
dříví a jeho část slouží dodnes 
jako přivaděč vody na Čeňkovu 
pilu, dnes elektrárnu na soutoku 
říčky Křemelné s Vydrou, odkud 
vodní tok pokračuje dále jako 
Otava. Krásně unavení jsme 
se vrátili do penzionu, kde nás 
čekala dobrá večeře. Poté jsme 
absolvovali ochutnávku bylinko-
vých vín a octů a následně celý 
den zakončili zpěvem a hrou 
na kytary, který jsme prokládali 
spoustou vtipů.
Druhý den nás autobus odvezl 
na Churáňov, odkud jsme 
vyrazili na meteorologickou 
stanici, kde jsme měli domlu-
venou prohlídku s odborným 
výkladem. Poté jsme vystoupali 
na rozhlednu na bývalém sko-
kanském můstku, která nás 
odměnila nádhernými výhledy. 
Dále jsme pokračovali na Pláně 
– Nové Hutě, odkud nás autobus 
převezl na Jezerní slať, kterou 
jsme poznávali při procházce 
po dřevěném chodníku. Násle-
dovala návštěva Chalupské slati 

s vyhlídkou na největší rašelinné 
jezírko v ČR (o rozloze 1,3 ha) 
a zastávka v areálu s jelením 
a rysím výběhem. Náš turistický 
program jsme zakončili v obci 
Kvilda, ležící v nadmořské 
výšce 1062 m, s občerstvením 
a prohlídkou tohoto horského 
městečka. Po náročném dni 
večer opět nechybělo posezení 
u kytar a vína.
Třetí den nám zkomplikovala 
nově vyhlášená omezení, součást 
neustále se měnících opatření. 
Výstup na horu Třístoličník 
z německé strany jsme proto 
vyměnili za návštěvu Soumarské-
ho rašeliniště. Zde jsme prošli 
unikátní stezku revitalizovaných 
rašelinišť, kde se až do roku 
1998 těžila rašelina průmyslově. 
Vitalita šumavské přírody a návrat 
rašeliníků na zamokřená vytěžená 
místa uchvátily doslova každého. 
Dopoledne navíc „padla“ mlha 
a toto počasí ještě více přiblížilo 
prostředí „Krále Šumavy“. Pak 
nás autobus převezl do Stožce, 
odkud jsme vystoupali ke Sto-

žecké kapli, jež stojí u pramene 
léčivé vody, která podle pověsti 
ze 17. století zázračně vrátila zrak 
slepému kováři Jakubovi z Volar. 
Zde jsme si neodpustili výstup na 
Stožeckou skálu a poté jsme se 
vrátili do Stožce. Tím jsme uza-
vřeli okruh v délce 8,5 km. Po ve-
čeři nás navštívil lidový vypravěč, 
autor pohádek a pověstí Hynek 
Klimek, který dokonce bydlel 
i u nás, v Zábřehu na Moravě.
Čtvrtý den ráno jsme vyrazili 
vlakem do Kubovy Huti a zdolali 
horu Boubín, jejíž vrchol se tyčí 
do nadmořské výšky 1362 m. 
Zdejší 21 m vysoká dřevěná roz-
hledna je nejvýše položenou roz-
hlednou v Jihočeském kraji a lze 
z ní spatřit dokonce i Alpy. Boubín 
je symbolem Šumavy a Boubínský 
prales patří k nejstarším přírod-
ním rezervacím v Čechách. Věk 
nejstarších zdejších smrků a jedlí 
odborníci odhadují na úctyhod-
ných 300 až 400 let. Nezapome-
nutelný zážitek pak představuje 
posezení u Boubínského jezírka. 
Z obce Zátoň, rozkládající se pod 
horou Boubín, nás odvezl vlak do 
Vimperku, odkud jsme došli 5 km 
pěšky na penzion. Krásně unavení 
a zároveň plní zážitků jsme si užili 
poslední večer.
Ráno jsme ukončili pobyt s nád-
herným pocitem, že nám to stále 
šlape po té naší krásné vlasti. Už 
se těšíme na příští rok, na místa, 
která jsme letos nestihli. Na závěr 
jsme zrekapitulovali kilometry na-
chozené za dobu našeho pobytu. 
Nakonec jich bylo neuvěřitelných 
75. Velké poděkování patří organi-
zátorovi Stanislavu Jaškovi, a to za 
perfektně připravené soustředění 
pro zdravotně postižené turisty.

Helena Seidlová, odbor KČT 
Zábřeh na Moravě 

Představte svou nabídku na 
nejoblíbenějším turistickém 
portálu českých výletníků  
Kudy z nudy

Kudy z nudy je projekt agentury 
CzechTourism, jehož cílem je 
podpora domácího cestovního 
ruchu. Portál využívá řada 
podnikatelů a dalších organizací 
v cestovním ruchu jako jeden 
z významných marketingových 
komunikačních nástrojů. Přidejte 
se i vy! Registrace i prezentace 
na portálu Kudy z nudy je možná 
formou vkládání aktivit pomocí 
jednoduchého formuláře. Uve-
řejnění je zdarma, podmínkou 
prezentace je však zajištění vzá-
jemné propagace, tedy umístění 
aktivního odkazu či banneru 
Kudy z nudy na webových strán-
kách provozovatele. Bannery 
a logo portálu lze stáhnout 
přímo na webu.
Kudy z nudy v kostce:
• 80 tisíc tipů na výlety;
• 18 milionů návštěv webu v roce 

2019, letos do konce září již 
téměř 16 milionů návštěv;

• denní návštěvnost 100 až  
160 tisíc přístupů;

• nejčastěji na webu vyhledávají 
tipy čtenáři ve věku 25–34 let 
(35 %) a od 35 do 44 let (23 %);

• největší procento uživatelů je 
z Prahy, středních Čech a jižní 
Moravy;

• na Facebooku sleduje tipy 
redakce Kudy z nudy téměř  
0,5 milionu fanoušků,  
na Instagramu 76 tisíc;

• novinkou je také aplikace  
Kudy z nudy – tipy na víkend.

Kudy z nudy je partnerem České-
ho systému kvality služeb.  

Na portálu společně prezentují 
subjekty se značkou kvality „Q“. 
Více se dozvíte na webových 
stránkách www.kudyznudy.cz  
a www.kudyznudy.cz/sluzbyQ.

Mgr. Hana Bartošová,  
vedoucí projektová manažerka 

CzechTourism

100 let turistiky v Nedvědici – 
1. díl
Vzpomenout jakékoliv důstojné ju-
bileum je určitě správné. V časech 
první republiky vznikaly turistické 
odbory v celé naší vlasti a jedním 
z nich byl i odbor v Nedvědici. 
Nedochovalo se mnoho dokladů 
o této události, ale víme jistě, že 
se v roce 1921 několik občanů 
Nedvědice rozhodlo, že se budou 
organizovat, aby podpořili turis-
tické hnutí, které v nové republice 
rozkvétalo. Alespoň na několik 
jmen se však nezapomnělo! 
Prvním předsedou nedvědického 
odboru KČT se stal Stanislav Bím, 
tehdy ředitel místní školy. Jak bylo 
kdysi téměř samozřejmé, kantoři 
se věnovali dobrovolně spoluob-
čanům i mimo svoje pracovní 
povinnosti. Odbor měl v době 
svého vzniku 23 členů, kteří se 
zabývali hlavně servisem pro 
návštěvníky Nedvědicka. Hosty 
tvořili především lidé z Brna, kteří 
jezdili často na venkov, k nám 
zejména na hrad Pernštejn a za 
krásnou přírodou. Železnice, 
která zde byla v provozu od roku 
1905, nabízela velmi dobrou 
příležitost zajíždět za klidem a po-
hodou. A co nedvědičtí turisté 
zajišťovali a nabízeli? Už od konce 
19. století byly na Nedvědicku vy-
značeny některé turistické cesty. 
Značení se totiž věnovali členové 
Klubu českých turistů Brno, Öster- 
reichischer Touristen Club Brno 
a Turistické jednoty Brno, přičemž 

Ze života KČTZe života KČT

Zdravotně postižení turisté ze Zábřehu na vrcholu Boubína (foto: Jiří Seidl)



76

Za Helmutem Novým

S velkým zármutkem oznamu-
jeme, že nás dne 19. října 2020 
opustil ve věku 86 let vedoucí tu-
ristiky pan Helmut Nový. Aktivním 
členem odboru byl od roku 1956, 
v této době se věnoval převážně 
vedení mládeže. V letech 1991 
až 2010 zastával funkci předsedy 
odboru KČT v Chomutově. 
Aktivně se podílel na vedení 
mototuristiky, cykloturistiky a bě-
žeckého lyžování. Stál u zrodu 
významných turistických akcí od-
boru KČT Chomutov – pochodu 
Od Evženky k Evžence, Jarního 
setkání turistů na Hasištejně, Ot-
vírání studánky, Rande s čertem 
ad. Do roku 2018 příkladně vedl 

kroniku odboru. Byl turistou tě-
lem i duší a dobrý kamarád. Čest 
jeho památce. 

Věra Pajerová, předsedkyně  
odboru KČT Chomutov

Marie Dědičová jubilující
Dne 11. prosince 2020 oslavila 
životní jubileum 100 let čestná 
členka KČT Svitavy paní Marie 
Dědičová. Do města na pomezí 
Čech a Moravy přišla v roce 1945 
z Jevíčka, profesí byla učitelka na 
prvním a druhém stupni základní 
školy. Ve svitavském odboru 

Klubu českých turistů je od jeho 
založení v roce 1976. Mnoho let 
se podílela na přípravě a organi-
zaci turistických výletů a později 
sobotních vycházek Fit babiček. 
Celý život se věnovala sportu 
(především turistice a lyžování) 
a aktivní zůstává nadále. Zajímá 
se o dění kolem sebe, a pokud to 
počasí dovolí, chodí každý den 
na procházky do přírody. Milá 
Marie, do dalších let Ti z celého 
srdce přejeme pevné zdraví 
a mnoho radosti.

Turisté z KČT Svitavy

po roce 1921 převzal údržbu 
i značení stezek právě nově vznik-
lý odbor v Nedvědici. Důležitým 
mezníkem se stal rok 1926, kdy 
koupil hotel U Nádraží František 

Zámečník. Po celou dobu, co 
jej vlastnil, totiž spolupracoval 
s Klubem československých tu-
ristů, následně s Klubem českých 
turistů. A když v roce 1945 zemřel 

a majitelem se stal jeho syn Alois, 
i ten ve spolupráci s turisty po-
kračoval, a to až do znárodnění 
hotelu v roce 1956. Historické 
dokumenty také uvádějí, že ned-
vědický odbor Klubu českoslo-
venských turistů se podílel na vý-
stavě v Tišnově v roce 1927 a že 
v roce 1930 vyznačili nedvědičtí 
turisté cestu podél řeky Svratky 
z Nedvědice až po Krásné. V roce 
1934 vydal odbor zajímavou 
brožuru Letovisko Nedvědice 
pod Pernštejnem. Obecní kronika 
uvádí také informaci, že místní 
turisté zprostředkovali v letech 
1934 a 1935 letní ubytování pro 
400 hostů, o letních prázdninách 
pravidelně zřizovali noclehárnu 
ve škole a kromě toho pomá-
hali železniční správě s volbou 
vhodných časů pro provoz vlaků. 

Pro sebe organizovali turisté 
vycházky jen ojediněle, protože 
v obci pořádaly výlety do okolí 
tradičně i jiné spolky. Která další 
jména se kromě prvního předse-
dy dochovala? Alfred Neubauer 
(předseda od roku 1934), Julius 
Vala, Karel Kobylák, Bohumil 
Neča, Ladislav Veselský, později 
Alois Zámečník. Prameny uvádějí, 
že v roce 1941 měl nedvědický 
odbor KČT celkem 24 členů, 

zajišťoval ubytování ve škole 
a pečoval o 107 km značených 
cest. V brožuře Historie turistiky 
na Žďársku Jan Sáblík uvádí, že 
po skončení 2. světové války 
se členové odborů věnovali se 
zvýšenou intenzitou turistickému 
značení, protože v době války byl 
nedostatek barev. V té době od-
bory KČT postupně zanikaly a po 
roce 1948 byly včleňovány do 
tělovýchovných jednot. Turisté 

v Nedvědici se ještě v roce 1956 
podíleli na organizačním zajištění 
krajského turistického srazu.  
Informace ani doklady o turistic-
ké činnosti v dalším období už 
ale nejsou k dispozici.  

(pokračování v příštím  
čísle časopisu) 

Petr Vejrosta,  
předseda odboru KČT  

Nedvědice

Společenská kronika
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Členové odboru KČT Nedvědice na rozhledně Klucanina u Tišnova  
(foto: Vlastimil Sláma)

Z výpravy nedvědických turistů do italských Dolomit (foto: Vlastimil Sláma) 


