
100 LET KLUBU âESK¯CH TURISTÒ
V P¤EROVù



Klub ãesk˘ch turistÛ v Pfierovû byl ustaven na valné hromadû konané 10. prosince 1912
v Mûstském domû. Prvním pfiedsedou byl zvolen MUDr. Franti‰ek Skácelík, kter˘ ho vedl aÏ
do roku 1925. První akci uskuteãnil jiÏ 21. 12. 1912 a to pfiedná‰ku o Vysok˘ch Tatrách s pro-
mítáním diapozitivÛ. Nedlouho poté to jiÏ byla první turistická akce a to vycházka na Pus-
tevny 6. 1. 1913. A to se jiÏ rozbûhla pestrá ãinnost v celém následujícím období. âlenové
se vûnovali pfiedev‰ím pû‰í turistice, kdyÏ pofiádali jednodenní i vícedenní v˘lety. Provádûli
v‰ak i dal‰í ãinnosti související s turistikou. JiÏ v roce 1913 vyznaãili první pû‰í trasu a to k pra-
menu Odry. Postupnû byly zaloÏeny oddíly lyÏafisk˘, sáÀkafisk˘, vodáck˘ a vysokohorské turis-
tiky. Ta svou ãinnost vyvíjela nejen ve Vysok˘ch Tatrách, ale i v rakousk˘ch Alpách a italsk˘ch
Dolomitech. Odbor byl iniciátorem v˘stavby ãeské chaty v KraÀsku ve Slovinsku ve v˘‰ce
1.543 m n.m. âlenové uspofiádali fiadu pû‰ích a lyÏafisk˘ch akcí nejen na Moravû, ale i na
Slovensku. O nich uskuteãnili mnoho pfiedná‰ek s diapozitivy a zpracovali nûkolik prÛvodcÛ
pû‰ích i lyÏafisk˘ch, vodáci zase kilometráÏ fieky Beãvy. Fotografie ãlenÛ byly otiskovány v turis-
tick˘ch ãasopisech. O sv˘ch cestách pofiádali v˘stavy po celé republice. Od roku 1933 vydá-
vali ãasopis Pfierovsk˘ turista. Za 2. svûtové války, kdyÏ nacisté zlikvidovali v˘znamné ãeské
organizace (Junák, Sokol a dal‰í), zÛstal Klub ãesk˘ch turistÛ jednou z mála ãesk˘ch organi-
zací na území protektorátu. Do nûho také v tu dobu pfie‰li sportovci z jin˘ch sportovních
odvûtví (napfi. ko‰íkáfii, odbíjenkáfii). Pokraãovala i vlastní turistická ãinnost s v˘jimkou obdo-
bí listopad 1944 aÏ kvûten 1945. V osvobozené vlasti do‰lo k rozmachu turistiky, v roce 1948
mûl odbor jiÏ 566 ãlenÛ. Av‰ak pod vlivem politick˘ch událostí v roce 1948 byla ãinnost Klu-
bu ãesk˘ch turistÛ násilnû ukonãena k 30. 5. 1948. Poslední valná hromada pfierovského
KâT se konala 11. 3. 1948 v místnosti nádraÏní restaurace.

Po 30. kvûtnu 1948 do‰lo k zaãlenûní turistiky do âeskoslovenské obce sokolské, která
se stala vrcholovou sloÏkou ve‰keré turistiky v na‰í zemi. Krátce po ukonãení ãinnosti KâT

v Pfierovû do‰lo k jednání mezi vedením Sokola a b˘val˘mi pracovníky KâT, ktefií projedna-
li v‰e, co souviselo se zapojením turistÛ do Sokola. Na ustavující schÛzi oddílu turistiky Tûloc-
viãné jednoty Sokol Pfierov byl zvolen jeho nov˘ v˘bor, v jehoÏ ãele stanul prof. Vladimír âer-
mák. Ihned vypracoval program akcí na léto 1949 a první vycházku uskuteãnil jiÏ 24. dubna
1949 do Zábe‰tní Lhoty. V té dobû mûl oddíl 283 ãlenÛ a vyvíjel bûÏnou turistickou ãinnost.
V letech 1949–1951 zaãaly v celé republice vznikat závodní tûlocviãné jednoty. V n. p. Pfie-
rovské strojírny byla zaloÏena 12. ãervna 1951. Je‰tû v témÏe roku, 14. listopadu, do‰lo ke
slouãení této ZTJ s místní tûlocviãnou jednotou Sokol Pfierov pod názvem Závodní sokolská
jednota Pfierovské strojírny. Do této nové slouãené ZSJ pfie‰li ze Sokola i turisté. Od roku 1961
dostala TJ název TJ Spartak Pfierovské strojírny, naãeÏ v roce 2002 zmûnila svÛj název na TJ
Spartak Pfierov. Po celou tuto uvedenou dobu v ní turisté vyvíjeli bohatou ãinnost. Pofiádali
a úãastnili se akcí jedno i vícedenních a to jak pû‰ích tak i lyÏafisk˘ch, na kole i na vodû, úãast-
nili se mnoha turistick˘ch akcí a srazÛ v‰ech pfiesunÛ u nás i v zahraniãí. I nyní pofiádá odbor
kaÏdoroãnû nejménû 6 hromadn˘ch akcí pro vefiejnost. Jsou to pû‰í akce Novoroãní v˘stup
na âekyÀsk˘ kopec, Pfierovská padesátka – memoriál Jifiího Caletky a Za pfierovsk˘m zubrem,
cykloakce Na kole Pfierovskem a v Konici pû‰í a cykloakci Konické ‰trapáce a Na kole okolo
Konice. Odbor vyhlásil podmínky pro získání 12 turistick˘ch odznakÛ. Ve sv˘ch fiadách mûl
1 zaslouÏilého mistra turistiky a 6 mistrÛ turistiky, v souãasné dobû má 1 cviãitele a 13 vedou-
cích turistiky. Tfii ãlenové obdrÏeli âestn˘ odznak Vojty Náprstka, 1 ãlen âestn˘ odznak KâT,
1 ãlen byl uveden do Sínû slávy Klubu ãesk˘ch turistÛ a 1 ãlen do Sínû slávy KâT oblasti Olo-
mouck˘ kraj. V tomto roce má odbor 93 ãleny. Na území mûsta Pfierova pÛsobí je‰tû dal‰í
3 odbory KâT a to VHT TJ Spartak Pfierov, SK Pfierov a Pfierov Pfiedmostí.  Mimo bûÏnou ãin-
nost pofiádá odbor VHT pro vefiejnost pû‰í a cykloakci Krajem pfierovského povstání a SK Zim-
ní v˘stup na Helf‰t˘n.

PAMùTNÍ LIST
vydan˘ pfii pfiíleÏitosti v˘roãí 100 let zaloÏení Klubu ãesk˘ch turistÛ v Pfierovû.
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1. V˘let KâT Pfierov do Beskyd, rok 1925, 2. Jeden ze zakladatelÛ a první pfiedseda KâT Pfierov MUDr. Franti‰ek Skácelík,
3. Pfierov‰tí horolezci na Ortleru, rok 1923, 4. Turistick˘ pochod 36 000 vala‰sk˘ch krokÛ, pofiádá OKâT TJ Spartak Pfierov, 
5. Zimní v˘stup na Helf‰t˘n porádá OKâT SK Pfierov, 6. Turisté OKâT VHJ TJ Spartak Pfierov na vrcholu Zuckerhıtl v pohofií Stubai v Alpách,
7. Turisté KâT Pfierov Pfiedmostí pfii pfiechodu JeseníkÛ u Vfiesové studánky.
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