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Klub českých turistů informuje...
Opatovské šmajd po
šestadvacáté
Již po šestadvacáté zavítali turisté na „Maló Hanó“ do Velkých
Opatovic. Místní odbor KČT Malá
Haná Velké Opatovice zde v sobotu 6. února pořádal tradiční
pochod Opatovské šmajd. Přes
přísná vládní omezení, sychravé
počasí, ale s dobrou náladou a za
dodržení hygienických opatření
vyrazilo postupně na trasy od
2 do 50 km celkem 608 účastníků
z celé České republiky. Zahraniční
turisté letos z důvodu uzavření
hranic bohužel přijet nemohli.
Na nejdelší, 50km trasu vyšlo
nebo vyběhlo přes 30 dálkoplazů; tradiční Malohanácká stovka
se letos z důvodu zákazu nočního
vycházení nekonala. V cíli všichni
obdrželi diplomy, sladké odměny
a suvenýry pochodu. Pořadatelé
děkují všem zúčastněným za dodržování hygienických předpisů
v této nelehké době.
Za KČT Malá Haná Velké Opatovice předseda Dušan Machourek

Ocenění a vyznamenání

Vedení KČT, které jednalo dne 17. prosince 2020, schválilo navržená
vyznamenání:
Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí
• Miloslava Sedlačíková (KČT, odbor Slezský turista)
• František Pavelka (KČT, odbor Šumperk)
Čestné uznání KČT
• Vojtěch Krejčí (KČT, odbor Šumperk)
Čestný odznak KČT
• Jaroslav Venzara (KČT, odbor Haná)
• Ing. Zdeněk Šišma (KČT, odbor Haná)
Oceněným členům KČT děkujeme za dobrou práci pro KČT
a českou turistiku a blahopřejeme k udělenému vyznamenání.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT
Oprava
V časopise Turista 3/2021 jsme uvedli chybně stupeň uděleného
vyznamenání.
Čestný odznak KČT získali:
• Miroslav Fereš (KČT, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc)
• Rostislav Klemeš (KČT, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc)
Vyznamenaným i čtenářům se omlouváme.
Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT

Z trasy pochodu Opatovské šmajd (foto: Vladimíra Kikerlová)
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Projekt Česky pěšky
KČT podepsal na rok 2021 dohodu o propagaci České podnikatelské pojišťovny prostřednictvím
společnosti Sport Invest Marketing, a. s. Tato propagace proběhne na 15 vybraných pochodech,
kde pořadatelé zajistí zázemí společnosti Sport Invest Marketing,
rozdání soutěžních kartiček, umístění 8 reklamních vlajek a také
vložení loga do propozic akce. Za
tuto spolupráci pořadatelé získají
finanční příspěvek.

Z pochodu Přes tři hrady v roce 2019 (foto: Mojmír Nováček)

Seznam pochodů zapojených do projektu (neuvádíme již proběhlé akce):
• 8. května: Přes tři hrady
• 15. května: Pochod Praha–Prčice
• 23. května: Putování za třebovským kohoutem
• 29. května: Putování za loštickým tvarůžkem
• 5. června: Líšenské pochody
Českým rájem
• 12. června: Pohádkový les
v Krásné Lípě
• 20. června: Hvězdicový pochod
do Troje
• 11. září: Lanškrounská kopa
• 18. září: Po stopách kocoura Mikeše
• 2. října: Třemošenská 50
• 9. října: Tišnovská 50
• 13. listopadu: Za posledním
puchýřem – Po stopách Kudrny
Zdeněk Cabalka,
místopředseda KČT

Zřízení Rady historie KČT
Současný stav dokumentace
a zpracovávání historie KČT je založen na nadšených jednotlivcích.
Jako systémové řešení navrhuje
Vedení KČT zřízení Rady historie
KČT, která by řídila i vykonávala zachycování dějin klubu, ať již historie vzdálené, anebo nedávné, a to
včetně zaznamenávání současnosti
pro její uchování dalším generacím. Je třeba hledat a nastavit
optimální způsob evidence historických údajů a materiálů. Papírové
materiály je třeba zachránit před
zničením, ať již digitalizací, nebo
předáním do státních archivů.
Řada historických pramenů existuje již jen v elektronické formě,
nejsou však uspořádány tak, aby
bylo možno je snadno vyhledávat.
Je třeba navrhnout strukturu

vedení elektronických dokumentů
historických i současných a nastavit takový způsob jejich archivace,
aby nebyly ztraceny například při
havárii elektronického nosiče. Tyto
a další otázky a problémy při zpracovávání dějin KČT by měla systémově řešit Rada historie KČT, která
by chtěla využívat jak odborníky
z řad členů, tak nadšence z oblastí
a odborů, jimž by zároveň poskytla
návod, jak historii zachycovat.
Koho může Rada historie KČT
potřebovat?
Obracíme se nejen na oblasti
a odbory, ale i na čtenáře časopisu Turista, zda by chtěli pomoci
při systematickém mapování
historie KČT a české turistiky,
případně zda by mohli doporučit
odborníky i laiky – nadšence se
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zájmem o historické bádání. Koho
může vznikající Rada historie KČT
potřebovat?
• „Dělníky“ historie, kteří budou
shromažďovat zápisy a záznamy,
vyhledávat zprávy o turistických
akcích, bádat v archivech
i v místních novinách, rozmlouvat
s pamětníky atd.
• Organizátory historických bádání, kteří budou v krajích a odborech vyhledávat „dělníky“ historie,
spolupracovat s nimi a shromažďovat výsledky jejich výzkumů.
• Fotografy, kteří pořizují záznamy
akcí oblastí i odborů a jsou ochotni
se s výsledky svého koníčka podělit
ve prospěch dokumentace činnosti.
Zajímají nás nejen digitální snímky,
ale i starší fotografie uchovávané
na celuloidových filmech.
• Odborníky, kteří nám poradí,
co z historie turistiky je důležité,
na co se máme zaměřit a také jak
sebrané materiály zveřejňovat
v historických článcích, publikacích
a přehledech.
• Archiváře a knihovníky, kteří nám
poradí, co a jak archivovat, co
schraňovat a jak to ukládat.
• Počítačové specialisty, kteří nám
poradí, jak bezpečně uchovávat
shromážděné údaje, aby se neztratily a aby se v nich dalo snadno
hledat.
• Sběratele turistických map a odznaků, kteří pomohou s uspořádáním a kompletací sbírek KČT.
Jak vznikne Rada historie KČT?
Nyní začínáme hledat spolupracovníky, kteří chtějí s budoucí

Podpořte nás:
Otevřeli jsme
nový e-shop!
Navštivte nás na:
74 https://eshop.kct.cz

Ilustrační foto chaty Návrší u Králického Sněžníku (foto: archiv Jána Babniče)

Radou historie KČT spolupracovat na úrovni ústředí i na
úrovni oblastí a odborů. Pokud
najdeme dostatek ochotných
spolupracovníků, byla by Rada
historie KČT oficiálně založena
v červnu 2022. Do té doby by
zájemci mohli vytvořit a mezi
sebou projednat metodické
pokyny pro sběr historických
údajů a materiálů. A samozřejmě
již také začít údaje a materiály
shromažďovat, budou se hodit…
Pokud se chcete zapojit nebo
nabídnout odborníka ve vašem
okolí, dejte nám, prosím, vědět
na e-mail novacek@kct.cz.

Síň slávy české turistiky 2021
Vedení a Ústřední výbor KČT
schválily uvedení následujících
osobností a odborů KČT do Síně
slávy české turistiky v roce 2021.

Narodil se dne 17. listopadu 1924
v Jiřicích u Brandýsa nad Labem,
od 30. let žil s rodiči v Ostravě.
Za 2. světové války se zapojil
do ilegální činnosti ve skautské
organizaci a Klubu českých turistů.
Po válce obnovil skautský oddíl,
po roce 1948 přešel s oddílem
do dělnické tělovýchovné jednoty
a vytvořil legendární ostravský
tábornický oddíl BVÚ, který existuje dodnes. V roce 1994 předal
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vedení oddílu svým nástupcům,
ale až do svého skonu dne
28. července 2000 se podílel na
jeho činnosti. Byl oceněn Junáckým křížem a stal se nositelem
nejvyššího spolkového vyznamenání – zlatého Březového lístku. Je
označován jako „ostravský Foglar“.
Na klubovně oddílu v ulici Křišťanova 15 v Ostravě-Přívoze je umístěna jeho pamětní deska a kromě
toho je po něm v Ostravě-Přívoze
pojmenována ulice Karla Líby.
PhDr. Jiří Linhart (1928–2020)

Karel Líba (1924–2000)

Ing. František Bienert
(1911–1990)

Mojmír Nováček,
zástupce generálního
sekretáře KČT

CHATA KČT PRACHOV: 115-9884740207/0100

Narodil se dne 16. dubna 1911 ve
Šluknově. V roce 1957 založil ve
Šluknově odbor turistiky a od roku
1960 organizoval turistické pochody pro veřejnost. Dokonale znal
místa, kam vedl turistické zájezdy,
a orientoval se také v historii, botanice i geologii. V roce 1973 založil
turistický oddíl mládeže Skaláci,
školil značkaře a vedoucí turistiky.
Založil zimní akci Brtnické ledopády, organizoval jarní srazy turistů
a zájezdy do hor (Vysoké Tatry,
Rumunsko). Zemřel dne 16. září
1990 společně s bratrem Eduardem rukou vraha. Oba sourozence
připomínají pamětní desky na rodném domě na Svobodově náměstí
ve Šluknově a v Kyjovském údolí,
stejně jako každoroční velikonoční
sraz turistů pojmenovaný na jejich
počest Memoriál bratří Bienertů.

Narodil se dne 21. listopadu 1928
v Hradci Králové, v roce 1945 se rodina přestěhovala do Krásné Lípy.
Od roku 1945 byl členem Junáka,
kde získal přezdívku Rik. V Krásné
Lípě zahájil dráhu učitele, v roce
1950 založil krásnolipský pionýrský
dům, později vedl pionýrský dům
v Liberci. V letech 1958–1959 působil v Praze, od roku 1961 pracoval
ve vydavatelství Merkur. Od roku
1958 byl členem městského výboru Svazu turistiky v Praze, od roku
1980 předsedou výboru českého
Svazu turistiky. Na zakládající valné
hromadě KČT dne 7. dubna 1990
byl zvolen prvním předsedou
obnoveného KČT a v této funkci
působil do 8. února 1991. Zemřel
dne 3. února 2020 v Praze.

Miloslav Draxl (1929–2013)

Narodil se dne 6. září 1929 v Hrdlovce v okrese Teplice. Na jaře 1937
zde podnikal své první turistické
kroky ve skautském oddíle. V červnu 1945 se v Oseku podílel na
obnově Junáka, který vedl do července 1950. V letech 1950 a 1951
se zúčastnil výcvikových táborů pro
vedoucí zimního táboření, v roce
1951 uskutečnil první putovní
tábor. Od roku 1953 organizoval
turistickou činnost na hornickém
učilišti v Meziboří u Litvínova. V roce
1959 převzal Stanici mladých turistů
v Ústí nad Labem. Na jaře 1968 pomáhal při obnově Junáka v Ústí nad
Labem a v roce 1970 přešly oddíly
ke Stanici mladých turistů, kterou
vedl. V Ústí nad Labem organizoval
výlety seniorů až do konce svého
života dne 18. července 2013.
Ing. arch. Miroslav Ulmann
(1929–2009)
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Narodil se dne 6. prosince 1929
v Turnově. Od šesti let cvičil v Sokolu, po roce 1945 se zapojil do
sokolského pobytu v přírodě a začal vést výlety, schůzky, putovní
tábory i zimní táboření mládeže.
Po zákazu Sokola přenesl turistickou činnost do TJ Slavoj Turnov,
kde v roce 1957 založil odbor
turistiky, jenž vedl následujících
50 let, tedy až do roku 2007. Roku
1970 inicioval vznik turistického
oddílu mládeže, který působí
dodnes. V letech 1969–1979 vedl
letní stálé i putovní tábory, později obnovil tábory rodičů s dětmi.
V důchodu věnoval svou energii
starší generaci turnovských
turistů, a to při akcích v Česku
i v zahraničí, organizoval turistické
pochody Drahokamy Turnovska
a roku 2003 zpracoval historii
turnovské turistiky. Po roce 1990
působil ve výboru oblasti Český
ráj a Pojizeří, od roku 2003 v Ještědské oblasti. Zemřel v Liberci
dne 1. listopadu 2009.
PhDr. Jan Stráský (1940–2019)

Narodil se dne 24. prosince 1940
v Plzni-Skvrňanech, od roku 1958
do roku 1990 pracoval ve Státní
bance československé. V letech
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1991 a 1992 byl místopředsedou
vlády ČR, pak se stal posledním
premiérem ČSFR a po abdikaci
prezidenta Václava Havla vykonával i pravomoci prezidenta
republiky. Dne 1. ledna 1993 byl
jmenován ministrem dopravy,
v letech 1995 až 1998 vedl Ministerstvo zdravotnictví ČR. V letech
2001 až 2006 byl ředitelem Krajského úřadu Jihočeského kraje
a v letech 2011 až 2012 ředitelem
Správy NP a CHKO Šumava.
Od dětství poznával okolí bydliště, později procházel turistické
trasy v Česku a vyjížděl do zahraničí. Turistické akce začal pořádat
po roce 1970 v TJ Banka Praha,
zkušenosti sbíral ve Svazu turistiky
Praha 1. V rámci svého odboru se
zasloužil o přestavbu bývalé školy
na turistickou základnu na Libínském Sedle. V obnoveném KČT se
ujal funkce místopředsedy pro ekonomiku a v roce 2006 převzal post
předsedy KČT, který zastával do
roku 2014. V roce 2016 byl postižen mozkovou příhodou. Zemřel
dne 6. listopadu 2019 v Praze. Od
roku 2010 byl nositelem Stříbrné
plakety prezidenta republiky.
V roce 2008 vydal knihu Turistův
rok. Jana Stráského připomíná
lavička na Libínském Sedle, která
nese jeho jméno.
KČT, odbor Semily (zal. 1909)
Odbor KČT v Semilech byl založen
dne 8. února 1909 a jeho prvním
předsedou se stal okresní hejtman
Antonín Böhm. Již v prvních letech
činnosti vybudoval odbor Riegrovu a Palackého turistickou stezku.
Po 1. světové válce se odbor
rozhodl vystavět turistickou chatu
na Kozákově. Základní kámen této
stavby byl položen dne 29. srpna
1926, ke slavnostnímu otevření
chaty došlo dne 24. června 1928.

Ve 30. letech se odbor začal intenzivně věnovat lyžařské turistice, ve
které brzy uspořádal župní i klubové závody. Po 2. světové válce se
činnost odboru začala obnovovat,
nadšení však zcela opadlo po
sjednocení tělovýchovy po roce
1948. Na konci 50. let se opět
začalo s obnovou turistického
značení i turistických stezek, opět
byly organizovány výlety a zájezdy
včetně plnění odznaků a zápočtových cest. Odbor začal pořádat
dodnes úspěšné akce, jako například Novoroční výstup na Kozákov
či Račí stezkou. Po roce 1990 se
odbor připojil k obnovenému KČT
a začal jednat o navrácení chaty
na Kozákově, kterou si v roce
1996 mohl odkoupit. Od roku
1994 odbor provozuje rozhlednu
na vysílači na Kozákově. V roce
2018 odbor úspěšně uspořádal
celoklubovou akci Za posledním
puchýřem a téhož roku vydal
i publikaci Kozákov – příběh hory.
KČT, odbor START Český Krumlov
(zal. 1920)
V Českém Krumlově byl odbor
KČT založen dne 12. května
1920, jeho prvním předsedou se
stal JUDr. Vladimír Šmirous. Odbor zahájil svou činnost značením turistických tras a pořádáním
výletů. Po záboru Sudet v roce
1938 a během 2. světové války
činnost stagnovala. Odbor byl
obnoven dne 27. března 1946,
navázal na úspěšnou aktivitu
před válkou a v činnosti (zejména ve značení turistických tras)
pokračoval i v rámci sjednocené
tělovýchovy v 50. letech. Dne
14. prosince 1966 byla založena
turistická tělovýchovná jednota
START (Sportovní Turistika A Rekreační Turistika), která v roce
1973 uspořádala 2. sraz Českého

svazu turistiky. V roce 1968 TJ
zahájila tradici pochodů Za
pětilistou růží, která byla ukončena po 50 letech v roce 2018.
Kromě toho byl tehdy založen

i turistický oddíl mládeže, který
funguje dodnes. Po roce 1990
se odbor připojil k obnovenému
KČT. Společně s turisty z obce
Zwettl an der Rodl v Rakousku

vybudoval Dunajsko-vltavskou
cestu o délce 81 km.
Mojmír Nováček, předseda Rady
Síně slávy české turistiky

Společenská kronika
Koronavirus přemohl Hanu
Lukáškovou

Mgr. Hana Lukášková se narodila
dne 11. ledna 1942 v Humpolci.
V mládí se věnovala práci s mládeží a jezdila na putovní tábory po
trasách, které byly připraveny pro
turisty z celé republiky. Věnovala
se vysokohorské turistice a horolezectví se skupinou mladých lidí
z Liberce, ráda vyrážela do hor na
Slovensku i v cizině. Do řad turistů
vstoupila v roce 1958 v Ústí nad
Labem, stala se členkou TJ Spartak
Armaturka Ústí nad Labem, kde působila až dosud. Ve svých 21 letech
již byla v roli cvičitelky pěší turistiky
a léta připravovala velikonoční
zájezdy po celé republice. Od roku
1962 až do uzavření základny v Roháčích (v roce 1976) pomáhala při
vedení tras ve vysokohorském terénu jako cvičitelka i jako zdravotnice.
V roce 1976 získala mistrovskou
výkonnostní třídu a z této pozice se
stala lektorkou a školitelkou dalších
cvičitelů. Později se stala členkou

výboru oddílu turistiky TJ Spartak
Armaturka Ústí nad Labem, kde zastávala post metodičky a jednatelky.
V letech 1974–1990 působila také
v krajském výboru ST ČSTV v Ústí
nad Labem, kde zastávala funkci
sekretářky a členky lektorského
sboru. Od roku 1990 až do roku
2003 působila jako hospodářka
a metodička ve výboru oblasti KČT
České středohoří. Od roku 1989
pořádala pro turisty celé oblasti
velké poznávací zájezdy do ciziny
i do všech krajů České republiky
a v letních měsících putovní tábory
převážně za poznáním Slovenska.
Po reorganizaci KČT v roce 2003
byla zvolena do výboru oblasti KČT
Ústecký kraj, kde ve funkci sekretářky oblasti pracovala až do svého
onemocnění koronavirem, které ji
přemohlo dne 22. února 2021. Byla
oceněna čestným odznakem Vojty
Náprstka. Hanku práce nejen bavila,
ale byla pro ni posláním. Její láska,
doprovázená smyslem pro radost
a hlubokou empatií, byla otevřena
všem slušným a poctivým lidem.
Hanka odešla potichu, ale v našich
srdcích zůstane zapsána navždy.
Čest její památce.

V odboru TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou, jehož byl členem od
roku 1964, prošel řadou funkcí,
a to až po předsedu odboru. Byl
značkařem a tuto činnost vykonával velmi rád. Jako cvičitel lyžařské turistiky zabezpečoval hladký
průběh lyžařských turistických
akcí, zejména Přejezdu Krkonoš.
Jeho jméno neoddělitelně patří
k akci HETOS (Hlídková Etapová
Turistická Orientační Superhra),
jejíchž posledních 13 ročníků
připravoval a vedl. Za svoji
turistickou činnost byl několikrát
oceněn, naposledy veřejným
uznáním II. stupně – diplomem
s medailí. Byl obětavý, nezištný,
šikovný, hodný, veselý, se smyslem pro fair play. Byl to skvělý
člověk, výborný kamarád a hlavně
turista tělem i duší. Vzpomínka na
Honzu zůstane navždy v našich
srdcích. Čest jeho památce.
KČT, odbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou

Jan Eichler a Václav Hieke,
KČT, oblast Ústecký kraj
Vzpomínka na Jana Mikuláška
Všechny nás zasáhla jako blesk
z čistého nebe zpráva, že dne
14. února zemřel ve věku nedožitých 75 let pan Jan Mikulášek.
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