
Odkaz Karla Goszlera  
(1865–1936) (3. část)
V předchozích dvou číslech časopisu 
Turista jsme představili osobnost 
někdejšího předsedy lounského od-
boru KČT Karla Goszlera a unikátní 
dar jeho vnuka turistům v Lounech 
– soubor více jak 500 fotografických 
skleněných desek po dědečkovi.  

Jak skenovat stoleté skleněné 
negativy?
Citujme PhDr. Martina Vostřela, 
Ph.D., z Oblastního muzea v Lou-
nech: „Prvním velkým úskalím se 
ukázalo skenování více než sto let 
starých skleněných desek. Požádal 
jsem o spolupráci MUDr. Bořka 
Zasadila, který nad skeny trávil 
řadu dlouhých dní a nocí. Čistil je 
a podařilo se mu vdechnout sním-
kům opět život. Byl tak prvním, kdo 
obrázky spatřil v plné kráse. V roce 
2020 bylo vše naskenováno, načež 
fotograf a dokumentarista Martin 
Wágner, který opakovaně uspěl 
v soutěži Czech Press Photo, ve 
svém studiu Goszlerovy fotografie 
vytiskl. Práce tím ale zdaleka neskon-
čila. Čekal mne ještě popis snímků. 
Teprve poté mají obrázky plnou vy-
povídací hodnotu. Z malých skel se 
po sto letech podařilo získat krásné 
fotografie, zachycující řadu dnes již 
pozměněných míst nebo zmizelých 
zákoutí. Karel Goszler byl skutečně 
mimořádným fotografem, který měl 
vynikající cit jak pro výběr místa, tak 
pro nádhernou kompozici, takže ně-
které snímky jsou téměř umělecká 
díla. Navíc se jednalo o turistu tělem 
i duší. Procházel málo známá místa 
Lounska, zachytil řadu krásných 
scenérií – rozlehlá luka, dnes již ne-
existující dlouhé řady topolů nebo 

zaniklé rybníčky. Fotografoval také 
zmizelé Žatecké předměstí, zvláštní 
láskou Goszlera pak bylo České 
středohoří. S fotografiemi rád experi-
mentoval. Některé snímky jsou tak 
dobře kolorované, až váháte, zda se 
nedíváte na barevnou fotografii. Roz-
díl je viditelný často jen při velkém 
rozlišení. Překvapivým objevem se 
stal nález několika barevných sním-

ků. Goszler barevně fotografoval 
zřejmě již ve 20. letech 20. století, 
zatímco doposud jsme znali nej-
starší lounské barevné fotografie až 
z období 2. světové války!“

Objev námětu loga zimního srazu 
v roce 2004
V květnu 2021 nám dr. Vostřel 
umožnil prohlídku rozpracované 

Klub českých turistů informuje...

Ocenění a vyznamenání
Vedení KČT, které jednalo ve dnech 27. a 28. srpna 2021, schválilo 
navržená vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Jiřina Daňková (KČT, odbor Slovan Karlovy Vary)
• Jaroslava Nováková (KČT, odbor Lanškroun)
• Bohuslav Pacovský (KČT, odbor Lanškroun)
• MUDr. Martin Procházka (KČT, odbor Lanškroun)
• Jiří Skalický (KČT, odbor Lanškroun)
• Václav Vávra (KČT, odbor Lanškroun)
• Bohuslav Šilar (KČT, odbor Lanškroun)

Čestné uznání KČT
• Ing. Vladislav Sajdl (KČT, odbor Rokycany)
• Jaroslava Sedláková (KČT, odbor Lanškroun)
• Zdeněk Beran (KČT, odbor Lanškroun)
• Bohuslav Kadlc (KČT, odbor Lanškroun)
• Ing. Jiří Kohout (KČT, odbor Lanškroun)
• Ing. Jan Kostelecký (KČT, odbor Lanškroun)
• Ing. Jiří Krejča (KČT, odbor Lanškroun)
• Jana Palcerová (KČT, odbor Lanškroun)
• Emil Parent (KČT, odbor Lanškroun)

Čestný odznak KČT
• Ing. Mojmír Nováček (KČT, odbor Dálava Ostrava)

Veřejné uznání I. stupně – čestný odznak Vojty Náprstka
• Bc. Ivana Svobodová (KČT, odbor Tesla Jihlava)
• Věra Trtíková (KČT, odbor Havlíčkův Brod)

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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výstavy snímků z objevených 
skleněných negativů. Zvětšeniny 
tenkrát ještě ležely u stěn muzea. 
Již tehdy jsme však byli nadšeni, 
zejména když mi syn Vladimír 
řekl: „Tati, tady leží foto z našeho 
loga.“ Poznal skupinový snímek 
s lyžařem Karlem Límem v Kapse 
na Moldavě. Shodný černobílý 
rodinný obrázek poskytla kolem 
roku 2000 vnučka Ivana Skálová. 
Doplněn siluetou chaty KČST na 
Bouřňáku byl použit k přípravě 
loga VIII. Českého zimního srazu 
2004 Litvínov–Moldava. A zde leží 
originál jiného rodáka z Lounska 
– Karla Goszlera. Vidíme obrázek 
stejný, ale kolorovaný, stranově 
převrácený! To se stávalo při 
pořizování kopií. O 10 let starší 
Karel Goszler fotil mladšího Karla, 
prvního českého lyžaře Krušných 
hor, ještě s jednou holí, a lounské 
turisty na Moldavě! Martinu 
Vostřelovi tak sdělujeme místo 
i přibližný letopočet pořízení 
(kolem roku 1900). Historický kruh 
se uzavírá v současnosti.

Václav Novotný,  
KČT Litvínov
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Odborně ošetřený sken snímku lounských fotoamatérů, Karel Goszler stojí zcela 
vpravo s aparátem (foto: archiv Oblastního muzea v Lounech)

Kolorovaná fotografie Karla Goszlera z Kapsy na Moldavě ze sbírek lounského 
muzea (foto: archiv Oblastního muzea v Lounech)

Plakát VIII. Českého zimního srazu 2004 
Litvínov–Moldava, motiv (stranově pře-
vrácený) byl použit z vedlejší historické 
fotografie (foto: archiv KČT Litvínov)
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72. sraz turistických a tábornic-
kých oddílů v údolí Seziny
Tradiční tábornický sraz oddílů pro-
běhl od 17. do 19. září opět pod 
vedením TOM BVÚ na tábořišti hlu-
čínských Zálesáků nedaleko Zbysla-
vic. I přes nepříznivou předpověď 
se zde setkalo přes 220 účastníků 
z Moravskoslezské a Zlínské oblasti, 
na které čekalo množství závodů 
a soutěží pro jednotlivce i družstva. 
Počasí se zkazilo až po nádherném 
sobotním večerním táborovém 
ohni. Všichni přítomní zde uctili 
památku kamaráda a vedoucího 
tomíků Ivo „Hopa“ Skočka, jeho do-
movský oddíl se mu navíc odvděčil 
těmi nejlepšími výsledky. Hlavní 
cenu za Pětiboj – putovní Štít vítězů 
– si odvážejí v chlapecké a dívčí 
kategorii tomíci z oddílu Zlaté šípy 
Valašské Meziříčí, v kategorii veterá-
nů Zálesáci z Hlučína.

Ing. Rostislav Kašovský, KČT, 
odbor Slezský tomík

Pochod Jede Kudrna okolo Brna 
s omezením
V pořadí 52. ročník mezinárodního 
pochodu Jede Kudrna okolo 
Brna byl zahájen v pátek 24. září 
tradičním 12km Kolomaznickým 
pochodem. Sobotní ráno přivítalo 
na startu účastníky teplým, sluneč-
ným počasím. Téměř všechny akce 
z letošního kalendáře pochodů 

IML byly z důvodu pandemie ko-
ronaviru postupně zrušeny. I pořa-
datelé brněnského pochodu dlou-
ho váhali, zda pochod uspořádat. 
Po důkladném zvážení všech 
důvodů pro a proti se však roz-
hodli akci realizovat, byť s různými 
omezeními. Brněnský pochod 
byl po pochodu v rakouském 
Seefeldu teprve druhým, který se 
letos uskutečnil. Do konce letošní 
sezony by měly být uspořádány 
ještě dvě akce, v Německu a ve 
Španělsku. Celková účast v Brně 
činila 255 pochodníků, z nichž 
129 bylo ze zahraničí (z 12 zemí). 
Českých účastníků jsme napočítali 
126. Podmínky soutěže IML splnilo 
celkem 183 turistů, dalších  
72 účastníků plnilo jen podmínky 
IVV. V rámci akce Rodinná turistika 
se v sobotu na 10km putování vy-
dalo 15 osob a nedělní 6 km dlou-
hou trasu pro kočárky absolvovalo 
9 osob. Čtyřem účastníkům byl na 
základě splněných kritérií udělen 
titul Evropský chodec.

Ing. Jaroslav Šlechta,
ředitel pochodu

Výlety s dvakrát dobrým pocitem
Podzimní chladné počasí přímo 
vyzývá k toulání a dlouhým 
výletům. Zážitek z poznávání 
přírodních krás nebo historických 

památek můžete znásobit, pokud 
si na túrách současně zapnete 
aplikaci EPP Pomáhej pohybem. 
Aplikace vám kromě měření času 
a vzdálenosti vygeneruje body, 
které Nadace ČEZ promění v kon-
krétní pomoc charitativním projek-
tům. Svou energií tak přispějete 
na dobrou věc. Jestliže vám také 
při procházkách kazí radost z okol-
ní přírody pohozené odpadky po 
neukázněných výletnících, máme 
pro vás ještě jeden tip. V aplikaci 
EPP Pomáhej pohybem si můžete 
z nabízených variant pohybu 
kromě chůze, turistiky, nordic wal-
kingu a dalších aktivit zvolit i stále 
populárnější plogging. Tento 
moderní trend má své kořeny ve 
Švédsku a rychle se šíří i u nás. 
Název vznikl spojením slov „jog-
ging“ a „plocka upp“, což švédsky 
znamená „sesbírat“. Plogging tedy 
spojuje pohyb se sbíráním od-
padu. Pokud si při výletu zapnete 
v mobilu či chytrých hodinkách 
tuto aplikaci, pomůžete tak nejen 
své kondici, ale také přírodě. 
Stačí si do výletního batohu sbalit 
rukavice a pytel na odpadky. Více 
informací o projektu EPP Pomáhej 
pohybem, přehled aktuálních a již 
úspěšně podpořených projektů 
najdete na webových stránkách 
www.pomahejpohybem.cz nebo 
na www.nadacecez.cz.

Darina Povrová, komunikace 
a marketing Skupiny ČEZ 

Lepší dárek pro dobrodruha 
nenajdeš
Bushman je tradiční česká značka 
outdoorového oblečení z přírod-
ních materiálů, jako jsou bavlna, 
len, bambus nebo třeba kůže. 
Už více než 20 let navrhujeme 
pánské i dámské kolekce oblečení 
s důrazem na maximální pohodlí 
a prvotřídní detaily, které usnadní 

a zpříjemní vaše aktivity. Pravý 
Bushman má pevný krok, silný 
instinkt a touhu žít. Příroda je pro 
něj synonymem svobody, proto 
do ní utíká – toulat se, objevovat 
nebo jí v tichu vyjádřit respekt 
a pokoru. Užijte si všechny 
vaše cesty, ať vedou kterýmkoli 
směrem! A nezapomeňte, že 
v naší nabídce najdete i spoustu 
praktických doplňků, které na 
svých výletech zaručeně oceníte. 
Zajděte se podívat do kterékoli 
z 28 prodejen po celé České 
republice nebo do e-shopu na  
www.bushman.cz. 

Termoska AMMO
Pitný režim je základ. Designová 
termoska ve tvaru a barvách bro-
kového náboje je z dvouplášťové 
nerezové oceli, takže skvěle udrží 

teplotu nápoje. Navíc se nemusíš 
bát, že obsah vybryndáš, protože 
ocelový uzávěr má závit a je opat-
řený silikonovým kroužkem. 

Batoh Buddy olive green UNI
Batoh nabízí 21 litrů prostoru, 
odolá dešti a schováš do něj vše 
potřebné – od svačiny po laptop. 
Decentní design dokonale sply-
ne s přírodou, ale stejně dobře 
poslouží i ve městě. 

Multifunkční kleště Laborer
Strč je do kapsy, připni na 
opasek, přidej mezi nářadí. 
Multifunkční kleště ukrývají 
hned 12 praktických nástrojů: 
kombinačky, pilku, nůž, bodák, 

otvírák na konzervy i lahve, pil-
ník, malý, střední a velký plochý 
šroubovák a malý šroubovák 
křížový. Nástroje jsou z kvalitní 
nerezové oceli 420 s titanovou 
povrchovou úpravou.

Čelovka Sparkler black
Přibal s sebou na výlet čelovku 
a zůstaň v pohodě ve dne v noci. 
Doba svícení až 30 hodin, funk-
ce červeného světla, které využi-
ješ v přírodě i na komunikacích, 
a odolnost vůči dešti i stříkající 
vodě z čelovky Sparkler dělají 
spolehlivého parťáka na cesty.

Alena Polakovičová, Bushman 

Ze života KČT
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Zahájení srazu (foto: Rostislav Kašovský)
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Společenská kronika
Zasloužilí „vysokohoráci“  
Ivo Hejl a Miloš Stejskal
Dva dlouholetí, zkušení funkcio- 
náři a lektoři sekce vysokohor-
ské turistiky KČT oslavili letos 
kulaté narozeniny – Ivo Hejl  
90 let a Miloš Stejskal 80 let.  
Na návrh sekce VHT jim Ústřední 
výbor KČT schválil udělit nejvyšší 
klubová vyznamenání – medaili 
architekta Vratislava Pasovského, 

která jim byla slavnostně pře-
dána na říjnové konferenci KČT 
v Praze.
Ing. Ivo Hejl od roku 1970 
vykonával funkci předsedy 
komise VHT ST ČSTV, od roku 
1990 je aktivním členem sekce 
VHT KČT, v současné době je 
jako čestný člen stále přínosem 
při jednáních na základě svých 
dlouholetých zkušeností. V roce 



1978 zpracoval učební text 
Vysokohorská turistika, který se 
stal celostátním metodickým 
materiálem pro výcvik VHT. Byl 
hlavním organizátorem celostát-
ního „Týdne VHT ve Vysokých Ta-
trách“ v letech 1972–1982 a jed-
ním z organizátorů „Dnů VHT 
v Jizerských horách“ mezi roky 
1983 a 2003. V edici naučné 
literatury v rámci sekce VHT je 
autorem stále používaných textů 
Orientace v horách a metodické 
příručky Turistika v horách. Za 
svůj „turistický život“ vedl stovky 
úspěšných výprav a expedic 
do vysokohorských oblastí, a to 
s výrazným zaměřením na Alpy, 
jichž je respektovaným znalcem.
Miloš Stejskal se celoživotně vě-
nuje organizované vysokohorské 
turistice především se zaměře-
ním na mládež, od roku 1970 je 
vedoucím TOM 432 Horolezčata, 
aktivně působil v komisi VHT Sva-
zu turistiky ČSTV a od roku 1990 
je platným členem sekce VHT 
KČT. Je také hlavním organizáto-
rem veřejně přístupných aktivit: 
50 ročníků Novoročního výstupu 
na Babí lom, 38 ročníků Jarního 
setkání VHT na skalách u Řiko-
nína, 44 ročníků Oblastního se-
tkání VHT na Babách, 13 ročníků 
Soutěže žactva ve volném lezení 
na balvanu, 22 ročníků Listopa-
dového Babího lomu a 22 roč-
níků Mikulášských skal u Mokré. 
Pro zájemce o vysokohorskou 
turistiku pravidelně organizuje 
tzv. výcvikové minimum VHT 
a zkoušky vedoucích a cvičitelů 
VHT. Významně se podílel  
na zajištění programu všech  
10 ročníků celostátních „Dnů 
VHT na skalách Žďárských 
vrchů“. Je autorem metodického 
materiálu Děti a mládež při turi-
stice v horách. Vedle kvalifikace 

v rámci VHT získal a aktivně 
uplatňuje i další turistické kvali-
fikace.

Mgr. Václav Průcha, 
předseda sekce VHT KČT

Zemřel starosta Augustin  
Martynek

Dne 5. září 2021 zemřel bývalý 
starosta Mostů u Jablunkova 
a člen KČT Augustin Martynek. 
Odešel nesmírně pracovitý, 
čestný a hodný člověk, jeden 
z nejzasloužilejších členů našeho 
klubu, budovatel a zároveň 
„anděl strážný“ chaty Skalka, 
stojící na stejnojmenné hoře 
nad Jablunkovským průsmykem 
v Beskydech. Gusta Martynek 
se narodil dne 28. března 1940, 
ve svých 54 letech byl v roce 
1994 poprvé zvolen starostou 
obce a v této funkci pracoval 
až do roku 2002. Za tu dobu 
udělal pro Mosty u Jablunkova 
nesmírně mnoho. Jeho zásluhou 
byl postaven silniční obchvat, 
což obci velmi prospělo, a zajistil 
vybudování zdejšího výborného 
lyžařského areálu. Od počátku 
nejenže držel ochrannou ruku 
nad znovuvybudováním naší 

chaty Skalka (v roce 1998 zniče-
né požárem), ale v závěru stavby 
byl nesporným vůdcem jejího 
dokončení. Byl to právě on, 
kdo sehnal chybějící peníze na 
stavbu, zajistil stavební firmu pro 
dokončovací práce a nakonec 
připravil a řídil přímo unikátní 
dopravu velké železniční cisterny 
úzkou horskou silnicí a terénem 
do nadmořské výšky přes 900 m, 
zakončenou uložením do země 
jako požární nádrže. Tehdy nikdo 
nevěřil, že se to může povést. On 
však byl zvyklý nejen vzít osobně 
za práci, ale také ji vždy dotáh-
nout do úspěšného konce. Právě 
při stavbě chaty v 90. letech 
jsem ho poznal a brzy jsme se 
stali přáteli. Velmi jsem si tohoto 
přátelství vážil. Později jsem se 
u něj v Mostech často stavoval 
a setkávali jsme se při různých 
turistických akcích v Beskydech. 
Rovněž on navrhl rozdělit majet-
kové podíly na chatě Skalka tak, 
aby KČT měl vždy rozhodující 
většinový podíl. Říkal, že jedině 
tak chata navždy zůstane klubu 
a turistům, a to i v dobách, kdy tu 
již my dva nebudeme. Jeho smrt 
mne hluboce zasáhla. Na jeho 
pohřbu jsem slyšel od účastníků, 
co vše pro svoji obec udělal, při-
čemž množství smutečních hostů 
a jejich projevy úcty k zesnulému 
dokazovaly pravdivost těchto 
slov. Věřím, že všichni, kteří ho 
znali, na něj nezapomenou a že 
i KČT ho posmrtně zařadí mezi 
nejslavnější členy klubu do Síně 
slávy české turistiky. Za sebe 
i za desítky budovatelů Skalky 
a ostatní členy klubu slibuji, že 
na Tebe, Gusto, nikdy nezapo-
meneme. Čest Tvojí památce. 

Ing. Jan Havelka, 
čestný předseda KČT

Ze života KČT
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Více informací a registrace na
www.ceskypesky.cz

Společný projekt České podnikatelské pojišťovny
a Klubu českých turistů má za cíl rozpohybovat veřejnost.
V letošním roce proběhlo 12 pochodů po České republice.

Těšíme se, že se s námi vydáte
na nové trasy v roce 2022.


