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Z jednání orgánů KČT
V pořadí 21. jednání Vedení KČT 
se uskutečnilo ve čtvrtek 27. února 
v Praze. Po schválení programu 
proběhla tradiční kontrola úkolů. 
V bloku aktuálních informací jsme 
byli seznámeni s domluvami 
s destinační společností Toulava, 
prezentací činnosti KČT na 
Podvýboru pro cestovní ruch 
PSP ČR a s výsledkem jednání 
s ředitelem KRNAP o výměně 
pozemků v Krkonoších. Zhod-
notili jsme Mezinárodní zimní 
sraz turistů v Rýmařově a účast 
KČT na veletrhu Holiday World 
v Praze. Jednotliví členové 
Vedení informovali o své účasti 
na oblastních konferencích KČT, 
které proběhly dle doporuče-
ného programu. Dále jsme byli 
seznámeni s výstupem z členské 
schůze Fóra cestovního ruchu. 
Na jednání Vedení KČT byl 
pozván také ředitel společnosti 
Trasa, s. r. o., Mgr. Radek Hlavá-
ček, který zhodnotil rok 2019, 
informoval o personálních změ-
nách a o jednání se společností 
Freytag&Berndt Praha, která 
zajišťuje distribuci map KČT. 
Vzali jsme na vědomí, že od  
1. března 2020 se mění cena 
map KČT – doporučená prodejní 
cena je nyní 129 Kč, cena pro 
členy KČT byla stanovena na  
105 Kč. V dalším bodu schůze 
jsme schválili program a pozvánku 
na celostátní konferenci KČT a vza-
li na vědomí její organizační zajiš-
tění. Předseda KČT Mgr. Chvátal 
nás seznámil se střednědobým 
záměrem rozvoje KČT na roky 
2021 až 2025, který připravuje pro 
celostátní konferenci KČT. 

V pravidelných bodech jsme pro-
jednali stav našich chat, rozpočet 
včetně pohledávek a závazků 
k 31. lednu 2020, schválili navr-
žená vyznamenání a projednali 
aktuality z turistického značení. 

Zdeněk Cabalka, 
místopředseda KČT 

100 let turistiky v Českém 
Krumlově
Odbor Klubu českých turistů byl 
v Českém Krumlově založen dne 
12. května 1920. Stalo se tak ve 
středisku českého společenského 
života, kterým byl hotel Růže. 
Tehdy se přihlásilo celkem  
33 členů a desetičlenný výbor 
zvolil za předsedu JUDr. Vladimíra 

Šmirouse a za pokladníka MUDr. 
Josefa Kulicha. Již v roce 1921 
bylo odborem vyznačeno 188 km 
turistických cest a uspořádáno  
7 výletů. Odbor měl dobré posta-
vení mezi českými spolky, velmi 
oceňována byla pomoc ostatním 
turistům i klubům. Činnost se 
rychle rozvíjela, v roce 1937 se 
odbor staral už o 407 km znače-
ných turistických tras. Po záboru 
pohraničí v roce 1938 však musela 
většina Čechů z města uprchnout, 
v té době měl odbor 110 členů. Za 
okupace byla jeho činnost velmi 
omezená, nový výbor odboru KČT 
v Českém Krumlově byl zvolen až 
dne 27. března 1946. V roce 1947 
udělal odbor velký kus propagační 

Klub českých turistů informuje...
Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 22. ledna 2020, schválilo následující 
vyznamenání:

Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
•  Karel Kučera (KČT, odbor Nové Město pod Smrkem)
•  Jaroslava Karpíšková (KČT, odbor Nové Město pod Smrkem)
•  Matúš Nosál (KČT, odbor Třebíč)
•  Jiří Moliš (KČT, odbor Havlíčkův Brod)
•  Věra Dymáčková (KČT, odbor Havlíčkův Brod)
•  Ing. František Mach (KČT, odbor Tišnov)
• Jiří Hlavsa (KČT, odbor Rybná nad Zdobnicí)
• Vojtech Jeremiáš (KST, bývalý předseda sekce VHT) 

Čestné uznání KČT
• Ladislav Rasocha (KČT, odbor Havlíčkův Brod)
• Milan Barták (KČT, odbor Havlíčkův Brod)
• Stanislav Novotný (KČT, odbor Malé Svatoňovice)

Čestný odznak KČT
• doc. Ing. Jaroslav Mišurec, CSc. (KČT, odbor Lokomotiva Brno)

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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práce, označil hlavní turistické cesty, 
organizoval výlety a menší zájezdy. 
Tehdy se jeho členstvo rozrostlo na 
230 dospělých a 95 dorostenců. Po 
roce 1948 byl Klub turistiky v Čes-
kém Krumlově různě začleňován, 
nejprve do Sokola, pak pod ROH, 
a nakonec byl včleněn do nově 
vytvořené jednotné tělovýchovné 
organizace jako oddíl turistiky 
ČSTV. V letech 1948 až 1965 klub 
pořádal výlety, různé kulturní akce 
a věnoval se značení turistických 
tras. Protože turistické odbory 
v krumlovských TJ skomíraly, 
rozhodlo se několik jejich členů 
a turistů z poválečného KČT založit 
specializovanou tělovýchovnou 
jednotu. Dne 14. prosince 1966 
se konala ustavující schůze nové 
tělovýchovné jednoty nazvané 
START. Tato zkratka vyjadřovala její 
plánovanou náplň – tedy Sportovní 
Turistika A Rekreační Turistika. 
K 1. lednu 1967 bylo členy TJ START 
celkem 17 dospělých a 8 žáků, 
avšak dne 7. prosince téhož roku 
měl odbor již 157 členů, z toho 
68 mladistvých. Od roku 1969 
byl pořádán jednodenní dálkový 
Pochod vítězství kolem Kleti. 
Významným okamžikem v činnosti 
odboru bylo pověřit TJ uspořá-
dáním 2. srazu Českého svazu 
turistiky v roce 1973. V rámci srazu 
probíhal DEP Za pětilistou růží, 
rozšířený o motoristické a cyklotra-
sy. Byla to největší akce, jakou kdy 
českokrumlovská turistika zažila. 
Od roku 1985 se začaly pořádat 
tzv. čtvrtky pro zdraví a díky této 
akci se počet členů STARTu 
zvýšil na 255 osob. V roce 1990 
byla obnovena existence KČT, 
provedena registrace odboru na 
Ministerstvu vnitra ČR a odbor 
byl zaregistrován na ústředí KČT. 
V odboru bylo tehdy zaevidová-
no 273 členů. Devadesátá léta 

proběhla ve znamení dalšího 
růstu členské základy, odbor měl 
v těchto letech 435 osob, z toho  
56 v oddílu mládeže. Zvláštní mís-
to mezi aktivitami krumlovského 
obdoru měl Třídenní pochod, je-
hož první ročník se uskutečnil ve 
dnech 3.–6. září 1968. V průběhu 
let nesla tato akce různé názvy:  
1. ročník třídenního putování 
(1968), Tři dny za pětilistou růží 
(1970), Mezinárodní pochod 
přátelství nebo Krajem pětilisté 
růže. A rovněž počty účastníků byly 
různé, rekordním se stal rok 1973, 
kdy se akce zúčastnilo 1512 osob. 

Třídenní pochod Krajem pětilisté 
růže byl po 50 letech trvání defi-
nitivně ukončen v roce 2018, a to 
symbolicky v Českém Krumlově, 
kde v podstatě vznikl. Zvláštní 
pozornost si zaslouží také značkaři 
KČT START, pracující obětavě  
v terénu. Klub START však neopo- 
míjí ani vodní sporty, lyžařskou 
turistiku či cykloturistiku. V roce 
1989 navázal KČT START vý-
znamnou spolupráci s příhraniční 
sekcí a představiteli Alpenvereinu 
v obci Zwettl an der Rodl. Tato 
spolupráce v roce 2019 oslavila 
30. výročí svého trvání. Společné 

Odbor START Český Krumlov dne 12. května tohoto roku oslaví 100 let od svého 
založení (foto: archiv odboru)

Dnes má odbor 365 členů a 29 žáků v TOM (foto: archiv odboru)
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výlety jsou uskutečňovány čtyřikrát 
ročně, z toho dvakrát v Rakousku 
a dvakrát v oblasti Českého Krum-
lova. Jde o zajímavou spolupráci 
při poznávání přírody na obou 
stranách hranice. V rámci této 
spolupráce byla navíc otevřena tzv. 
Dunajsko-vltavská cesta, jejíž délka 
je 81 km. Odbor věnuje zvláštní 
pozornost také TOM, který vznikl 
v roce 1968. Oddíl pod vedením 
zkušených vedoucích vyvíjí zají-
mavé aktivity, které mladé členy 
baví. V současné době má klub 
365 členů a 29 osob v TOM. 
V roce 2019 bylo uskutečněno 
celkem 22 výletů zvláštním 
autobusem, 201 pěších výletů, 
19 cyklovýletů a 10 výprav na 
běžkách. Těchto akcí se zúčastni-
lo celkem 4 296 osob. V průběhu 
100 let činnosti se na práci v klu-
bu podílelo mnoho dobrovolných 
turistů, řada z nich získala nejvyšší 
klubová vyznamenání. Počty osob 
zapojených do práce ve prospěch 
klubu ani nelze spočítat... 

Za odbor START Český Krumlov 
Ing. Vladimír Pražák 

Výstava 100 let od vzniku KČT 
v Českém Krumlově
Dne 25. února proběhla slavnost-
ní vernisáž výstavy Pohyb je náš 
program v Regionálním muzeu 
v Českém Krumlově. Zahájení 
výstavy se zúčastnili senátor Ing. 
Tomáš Jirsa, starosta města Český 
Krumlov Mgr. Dalibor Carda, 
čestný předseda KČT Ing. Jan 
Havelka, zástupci Alpenvereinu 
z obce Zwettl an der Rodl, dále 
zástupci VV KČT, oblasti Jihočeský 
kraj a členové KČT START Český 
Krumlov. Zahájením výstavy prová-
zel ředitel muzea Mgr. Filip Lýsek, 
dále vystoupili zástupci odboru 
KČT START Český Krumlov – před-
seda Ing. Vladimír Pražák a Zdeněk 
Duffek. Součástí vernisáže byl i hu-
dební doprovodný program a pro 
účastníky bylo připraveno také 
malé pohoštění. Výstava byla reali-
zována ve spolupráci s pracovníky 
muzea a členy KČT, kteří ochotně 
zapůjčili většinu exponátů. Výstava 
potrvá až do 24. května.

Jiří Franc, předseda KČT, 
oblasti Jihočeský kraj 

Zachovejme historii svého 
odboru!
V časopise Turista 1–2/2020 
představil čestný předseda KČT 
Ing. Jan Havelka chatu Karla Líma 
na Bouřňáku. Pro náš odbor je ctí, 
že v oblíbeném seriálu Chaty KČT 
použil tři historické fotografie 
z kroniky odboru KČST Horní 
Litvínov. Tuto kroniku založil záro-
veň se vznikem odboru v srpnu 
1925 jednatel Ing. František Rak, 
který použil 70 snímků Rudolfa 
Vrábla, jenž své jméno uvedl na 
fotografiích. Prostřednictvím této 
kroniky poznáváme nejen stavbu 
chaty na Bouřňáku, ale také třeba 
dobové oblečení, vzletný pozdrav 
„Hore zdar!“ či stanici KČST. Úvod 
kroniky od Ing. Raka vystihuje 
tehdejší nadšení: „Založením  
Odboru KČST v Hor. Litvínově, 
jehož jsem spoluzakladatelem, 
jevila se potřeba založení této 
kroniky, v níž popisovány budou 
vycházky, výlety a jiné podniky 
poučné a zábavné mladého od-
boru. Kronika budiž vzpomínkou 
na probouzející se život českého 
intellig. živlu v Hor. Litvínově 
a okolí a vodítkem činnosti dalším, 
kteří z lásky k přírodě, turistice 
a spolku budou zapisovati činnost 
odboru, jemuž jako první jednatel 
a zapisovatel k jeho činnosti v bu-
doucnu přeji mnoho zdaru! Hore 
zdar! Hor. Litvínov, 6. srpna 1925.“

Co víme o autorech?
Župní časopis Turistický obzor, re-
digovaný lounským K. Goszlerem, 
uvádí Ing. Raka jako „značkovate-
le“ Krušnohorské župy. Podkruš-
nohorské muzeum Most ho vedlo 
mezi svými členy jako báňského 
inspektora. Fotograf R. Vrábl 
je zapsán roku 1927 v městské 
kronice ve výboru pro stavbu 
pomníku T. G. Masaryka.  

Roku 1931 přinesl Turistický ob-
zor rozloučení (při odchodu do 
Žatce) „náš milý přítel aktuárský 
tajemník Rudolf Vrábl“. Krásnou 
češtinou vylíčil neznámý pisatel 
jeho oblibu a zřejmě i původ: 
„Tvoje ostravácká povaha se ve 
světě neztratí, na výletech jsi se 
o nás vždycky dobře postaral.“ 
Vrábl se nachází na okraji skupin 
osob snímků kroniky, aby takříka-
jíc „doběhl“ samospoušť. Odchod 
do Žatce (kde se stal členem 
výboru odboru) byl asi příčinou 
ukončení záznamů v kronice. 
Poslední foto je symbolické – 
skupinka čtyř turistů před chatou 
na Bouřňáku, dva měsíce po slav-
nostním otevření, v srpnu 1930.

Kronika se zachovala zázrakem
Státní oblastní archiv (SOA) Most 
má záznam z roku 1959 o předání 

kroniky obnovenému odboru 
Litvínov Josefem Pařízkem. Kde 
kronika přečkala téměř 30 let? 
Jak se ocitla v rukou již zemřelé-
ho obnovitele děčínské turistiky  
J. Pařízka? Poslední ochránce kro-
niky Miroslav Motlík (1924–2004), 
jeden z obnovitelů odboru v Litví-
nově, ji v roce 1999 předal pisateli 
tohoto článku. Nyní je kronika 
bezpečně uložena v SOA Most. 
Je nejstarší zachovalou kronikou 
KČT, oblasti Ústecký kraj. Najde-
me odpověď, zda je také nejstarší 
zachovalou kronikou KČT?

Nejhůře vedená kronika je lepší 
než žádná
Kronika však nezachycuje jen 
chronologii. Listuji v ní při vý-
ročních schůzích, zvyšuje vlaste-
nectví a hrdost na členství v KČT. 
Je v zájmu odboru i kronikáře, 

aby dlouholetá práce nepřišla 
vniveč. Jak zachovat originály, 
fotografie a diplomy? A co 
s popsaným svazkem? Co dělat 
při odchodu kronikáře? Vše lze 
nafotit, naskenovat a umístit na 
web. Originály písemností pak 
lze uchovat v nejbližším SOA. 
O přijetí archiválií lze požádat 
slovy: „V souladu se zákonem 
o archivnictví č. 499/2005 Sb. 
a vyhlášky č. 646/2005 Sb. o spi-
sové službě navrhujeme předání 
archiválií uvedené v příloze.“, 
přiložit počet příloh a uvést 
období, ze kterého pocházejí. 
Najdeme odpověď na otázku, 
která je nejstarší zachovalá kro-
nika KČT či KČST?

Václav Novotný, KČT Litvínov, 
městský kronikář v letech 

2004–2016

Titulní strana kroniky KČST Horní Litvínov (zdroj: SOA Most)

Z výstavy Pohyb je náš program (foto: archiv Regionálního muzea v Českém 
Krumlově)

Poslední foto kroniky – chata na Bouřňáku v srpnu 1930 
(foto: z kroniky litvínovského odboru, SOA Most)
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Ze stovek šťastných chvil s ním pro-
žitých vzpomenu alespoň na tři: 
1) V roce 2001 se uskutečnilo 
první Eurorando. V rámci této 
akce se konaly etapové pochody 
po E-trasách z okrajů Evropy do 
cíle ve Štrasburku. K nám jeden 
z těchto pochodů, jako první, 
vstupoval ze Slovenska na Bum-
bálce v Beskydech. Hodně mně 
záleželo na tom, aby první akce 
Euroranda byla příkladem pro 
další organizátory. Poprosil jsem 
Honzu, aby Beskydská oblast 
KČT vypravila při této příležitosti 
alespoň několik autobusů. Honza 
slíbil, že udělá vše pro to, aby 
autobusů bylo alespoň pět, a že 
vyzve k účasti ostatní moravské 
oblasti. Potom jsme v den konání 
akce spolu stáli před hotelem na 
Bumbálce, a když přijížděl první 
autobus, Honza řekl: „Od nás jich 
přijede nejméně osm!“ Potom 
začal přijíždět jeden autobus za 
druhým. Dohromady jich přijelo 
celkem 31 z celé Moravy. V té 
chvíli jsme si uvědomili sílu naše-
ho klubu. Cítil jsem slzy v očích.
2) V roce 2003 jsme spolu – 
a ještě s Honzou Babničem – šli 
pochod Za loštickým tvarůžkem. 
Já jsem tehdy řekl, že klub by 
velmi potřeboval celoplošnou 
akci, jejíž výtěžek by byl použit 
na dobročinné účely. Shodli jsme 
se, že by to mělo být asi 30 akcí 
rozložených po celé republice. 
Tehdy jsme věc uzavřeli s tím, že 
se k tématu brzy vrátíme. Hned 
druhý den mně Honza Sládek 
volal a říkal: „Spočítal jsem 
novoroční výstupy, dnes jich je 
24. Navrhuji proto takovou akci 
uspořádat vždy 1. ledna.“ Rovnou 
jsme začali hovořit o dalších 
podmínkách a během jediného 
měsíce byl na světě plán na 
pořádání Novoročního čtyřlístku. 

Hned v prvním ročníku šla Morav-
skoslezská oblast KČT příkladem 
s největším počtem akcí.
3) Na závěrečný pochod Euroran-
da 2006 v Českých Budějovicích 
jsme potřebovali přivézt co 
největší množství našich členů, 
abychom byli vidět v průvodu, 
ke kterému bylo přihlášeno 
přes 4000 zahraničních turistů. 
Přes všechno úsilí jen Plzeňská 
a Moravskoslezská oblast slíbily, 
že přijedou se dvěma autobusy. 
Honza Sládek přijel se třemi.
Na takového člověka nelze zapo-
menout. Věřím, že si to uvědomí 
všichni účastníci letošní oslavy 

výročí chat na Grúni, kterou 
ještě začal Honza připravovat. 
A myslím, že mnozí z nás ještě po 
letech, přijdeme-li na Skalku, na 
Ostrý, na Gírovou, na Ropičku, 
na Slavíč, na Prašivou, na Lysou 
horu, na Martiňák a další beskyd-
ské chaty a zadíváme-li se z těch-
to míst na nekonečné řady oblých 
kopců Beskyd, uvidíme v duchu 
Honzův obraz a vítr nám donese 
slabé úryvky jeho písně „Beskyde, 
Beskyde, kdo po tobě ide“.
Honzo, nezapomeneme.

Ing. Jan Havelka, 
čestný předseda KČT

Odešel Honza Sládek
V úterý 18. února 2020 zemřel po 
těžké nemoci, se kterou dlouho 
statečně bojoval, Mgr. Jan Slá-
dek, nositel nejvyšších klubových 
vyznamenání, čestný předseda 
Rady Síně slávy české turistiky, 
ale hlavně skvělý kamarád všech, 
kteří ho blíže poznali. Odešel 
velký turista, nejlepší znalec 
historie turistiky ve Slezských 
i Moravskoslezských Beskydech, 
beskydský vlastenec a ochránce 
tradic beskydských turistických 
chat. Odešel v něm člověk s vel-
kou silou, vytrvalostí a vůlí dojít 
vždy k cíli. To vše dal bezezbytku 
do služeb Klubu českých turistů 
a všem turistům. Odešel cha-
rismatický organizátor turistických 
akcí, který kromě bezpočtu akcí 
v Beskydech organizoval účast 
moravskoslezských turistů téměř 

na všech celostátních akcích KČT. 
Byl-li při nich požádán o organi-
zaci určité akce, vždy souhlasil 
a nabídl více, než bylo žádáno, 
a dokonce vždy překvapil, když 
udělal ještě více, než slíbil.  

Odešel nám v něm nenahra-
ditelný přítel a kamarád. Jeho 
čestnost, přímočarost a obětavá 
práce pro druhé z něj přímo 
tryskaly. Nešlo ho nemít rád. 
Osobně jsem si již před čtyřiceti 
lety uvědomil, že to je přátelství 
až do smrti. A tohle určitě cítili 
i ostatní. Proto pokud od něho 
slyšeli pochvalu, pohladilo to pří-
mo u srdce. A pokud řekl „když 
to dokázali jiní, musíte to dokázat 
i vy“, nebylo možné nezačít pra-
covat. Dalšího takového člověka 
jsme od obnovení činnosti KČT 
v roce 1990 v klubu neměli. Je 
proto naší povinností všechno 
to, čeho dosáhl i jak toho dosáhl, 
zdokumentovat a zanechat jako 
jeho odkaz našim pokračovate-
lům. Slibuji, že se o to osobně 
zasadím, a věřím, že najdu hod-
ně spolupracovníků. 
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