
Střípky z historie turistiky na Českobudějovicku 
 
 

Turistické spolky  
 

Ze spolků zabývajících se alespoň okrajově turistikou vznikly na území dnešního 
okresu České Budějovice nejprve kulturně politické spolky Beseda českobudějovická 
(založena 31. 12. 1862, zanikla po r. 1948, první předseda Vendelín Grünwald), Deutsche 
Böhmerwaldbund (založen 27. 4. 1884, zanikl po r. 1945, první předseda E. Claudy ještě 
v témže roce nahrazen pozdějším starostou J. Taschkem), a jako bezprostřední reakce odbor 
Národní jednoty pošumavské (založen 31. 8. 1884, zrušen po r. 1948, první předseda 
JUDr. August Zátka). Ze sportovních spolků stojí za zmínku Turnverein (založen 1862, jeho 
nástupce NS-Turn und Sportgemainde Budweiß zrušen v r. 1945) a místní jednota Sokol 
(založena r. 1869 zásluhou advokáta Antonína Špinara. Německý turistický spolek 
Leitersteiner, pojmenovaný po skalní skupině na Kleti zvané česky Žebřík, založen r. 1906. 
Později se začlenil do Deutsche Bömerwaldbund.  
 
 Spolek jihočeských turistů byl založen v Českých Budějovicích r. 1891. Na valné 
hromadě 20. ledna 1907 se přeměnil na odbor Klubu českých turistů. Svolavateli schůze byli 
císařský rada, zemský poslanec, zlatník a hodinář Robert Rožánek (1852 – 1928) a tajemník 
obchodní komory JUDr. Albert Maysl, kteří vyložili účel odboru a navrhli jeho příští činnost. 
Na výborové schůzi byl následně zvolen prvním předsedou JUDr. Albert Maysl. 
Místopředsedou c. k. profesor České reálky Rudolf Pavler,  jednatelem poslanec říšské rady a 
tajemník Národní Rady František Vodňanský (1866 – 1920), pokladníkem továrník a c. k. 
rada  Augustin Hromádka a archivářem  tovární úředník Desider Vostrý. Do prvního výboru 
byli dále zvoleni řídící učitel Karel Bartuška, majitel ovocných školek a zahrad Josef Lenz, 
kult. inženýr Josef Mysliveček,  Robert Rožánek a advokát JUDr. August Zátka. Náhradníky 
byli adjunkt chemické továrny Hynek Hranička, c. k. profesor České reálky Matouš Kaska a 
odborný lékař MUDr. Rudolf Raše. Revizory účtů byli správce českého akciového pivovaru 
Karel Němec a ředitel České smaltovny Josef Vodička. Po schůzi následovala valná hromada 
Spolku jihočeských turistů, která se usnesla o jeho zrušení a převedení jmění 171 K 70 h, 
sbírky knih i map na nový odbor. V době vzniku měl odbor KČT 22 členů a zahájil svou 
činnost 21. 3. 1907 v dvoraně Besedy přednáškovým večerem starosty KČT c. k. stavebního 
rady Vratislava Pasovského, který hovořil nejen o organizaci a činnosti KČT, nýbrž i 
o krásách pobřeží Dalmácie s promítání diapozitivů od prof. J. Bubeníčka. Do konce roku 
1907 vzrostl počet členů na 41. Dále rychle narůstal, v r. 1922 – 299, 1923 – 268, 1929 – 499 
a 1930 – 583. Již v prvním roce zahájila činnost poradní kancelář v záležitostech cestovních. 
Odbor se zasazoval o vysazování stromů, zejména na tehdy nově upravovaném 
Schnarcherově ostrově. V r. 1908 byl předsedou advokát JUDr. Jan Bartoš a v r. 1909 c. k. 
profesor České reálky Matouš Kaska.  
 

Pro rozvoj turistiky na Českobudějovicku mělo velký význam členství a později čestné 
členství v odboru KČST České Budějovice významných občanů města České Budějovice, 
především advokáta, politika a zakladatele českých spolků, škol i podniků JUDr. Augusta 
Zátky (1847 – 1935). Dále rady nejvyššího správního soudu, starosty města České Budějovice 
v l. 1923 – 27, bývalého a od r. 1925 čestného předsedy odboru Bedřicha Krále (1870 – 
1938). Kromě jiného se zasadil o urychlení dobudování turistické chaty na Kleti v r. 1925. 
Členem byl i významný stavební podnikatel  Jan Bazanella (1867 – 1942) a krátce i předseda 
odboru Národní jednoty Pošumavské, zastupitel a především praktický lékař MUDr. Svatomír 
Tůma (1870 – 1911). 



 
V nedaleké Hluboké nad Vltavou byl odbor KČST založen v r. 1921. Tyto odbory 

byly spolu s odbory České Velenice (1922), Český Krumlov (1920), Kaplice (1919), Netolice 
(1923), Prachatice (1922), Strakonice (1897 – 1905, 1922), Volary (1927) a Volyně (1898 – 
1899, 1920) začleněny v župě Jihošumavské (uváděna např. v r. 1923) či později (spolu 
s odbory západočeské části) Šumavské (uváděna v r. 1930). Odbor v Týně nad Vltavou 
založený r. 1919 byl začleněn v župě Táborské. 

 
 Významným funkcionářem KČST byl vrchní technický rada Československých 
státních drah Ing. Emanuel Fritsch, narozen 7. 2. 1874 v Borku u Zbiroha, zemřel 24. 2. 1956 
ve Svratouchu). Od r. 1922 byl předsedou odboru KČST v Českých Budějovicích a od r. 1933 
předsedou župy Šumavské. Byl i aktivním značkařem, správcem hotelu KČT „Panský dvůr“ 
ve Vyšším Brodě, členem sboru pro záchranu hradu Helfenburka a iniciátorem budování 
turistických stezek. Dlouholetými jednateli odboru KČST v Českých Budějovicích byli 
průkopník lyžařství byl Josef Träger (*1881) a Dr. M. Cibulář. Autorem vlastivědných 
publikací a řadu let i pokladníkem župy Šumavské byl českobudějovický knihkupec a starosta 
Grémia jihočeských knihkupců a nakladatelů Karel Ausobský (1881 – 1938). Dlouholetým 
jednatelem Šumavské župy KČST, ředitelem noclehárny a správcem turistické informační 
kanceláře v Českých Budějovicích byl vrchní inspektor drah ve výslužbě Václav Janda 
(1871 – 1939).  

Odbor KČST v Českých Budějovicích se kromě budování turistických stezek 
organizoval opravy a konzervační práce na hradech Helfenburku (od r. 1934) a Dívčí Kámen, 
kde zřídil v r. 1941 útulnu a malé muzeum místních nálezů. 
 

Po r. 1948 v rámci sjednocení tělovýchovy byl tak jako v celém státě odbor KČST 
sloučen na základě zákona č. 187/1949 Sb., „O státní péči o tělesnou výchovu a sport“ 
do Československé obce sokolské – Husitského kraje sokol, na základě zákona č. 71/1952 
„O organizaci tělesné výchovy a sportu“ převeden pod Revoluční odborové hnutí a na základě 
zákona č. 68/1956 Sb. „O organizaci tělesné výchovy“ včleněn do nově vytvořené jednotné 
tělovýchovné organizace (od r. 1957 se používá zkratka ČSTV) jako oddíl turistiky TJ Slavoj. 
26. 2. 1968 došlo k přejmenování TJ Slavoj na TJ Škoda. Oddíl se specializoval 
na výkonnostní turistiku a z jeho členů pocházela většina značkařů v okrese. Byl pořadatelem 
dálkového pochodu „K Budějicům cesta“. Dlouholetým předsedou byl Stanislav Frič. Po roce 
1989 a převzetí většiny sportů z TJ Škoda obnoveným občanským sdružením Sokol se oddíl 
turistiky osamostatnil jako odbor KČT Slavoj. Zanikl pro nedostatek aktivních členů i 
funkcionářů v r. 2003. Posledním předsedou byl Vladimír Gutwald. 

 
Po roce 1948 vznikly i při některých dalších tělovýchovných jednotách odbory 

turistiky. Významný byl oddíl turistiky při TJ Lokomotiva. Jeho předsedy byli pp. Litvan, 
Matějka, Chlumecký a od r. 1965 dosud Václav Tischler (*1922). Oddíl vstoupil do KČT a 
v r. 1995 se transformoval na samostatný odbor KČT Vandrovníci. 

Další významný turistický oddíl vznikl při TJ KOH-I-NOOR, do řad obnoveného 
KČT  nevstoupil. 

V přelomovém roce 1968 profesor tělocviku SZTŠ Dr. Karel Sejček (22. 2. 1921 – 
17. 1. 1995) soustředil 16 zakládajících členů a založil samostatnou turistickou tělovýchovnou 
jednotu SPORT – Turista, později několikrát přejmenovanou na MECHANIZÁTOR (1971), 
KLUB TURISTŮ a od r. 1984 TURISTA České Budějovice. V prvním výboru byli 
Dr. Sejček, Miloslava Hanzalová, D. Klimešová, A. Červená, Ing. Ivan Palkoska a Růžena 
Šulistová. TJ zahájila činnost v r. 1969 a specializovala se především na tehdy oblíbené 
nákupní zájezdy do Německé demokratické republiky a Maďarské lidové republiky, 



prázdninové akce, tuzemské poznávací zájezdy a kratší vycházky. Nedílnou součástí byly 
oddíly rekreační odbíjené, gymnastiky pro ženy a od r. 1972 oddíly mládeže. Tím TJ rychle 
narůstala členská základna. Ne všichni však byli skutečně aktivní „hltači kilometrů“, řada se 
přihlásila jen za účelem získání tehdy výrazné slevy na jediný zájezd. K aktivitě měla 
podněcovat od r. 1977 bodovací soutěž „VlaCI“, později „VLaK“, existující v omezené formě 
dodnes. V r. 1978 byl překročen počet 1000 členů, v r. 1984 již 1500 a TJ měla v soutěži 
o titul vzorná (obdržela poprvé v r. 1984) dosáhnout v roce 2000 počtu 2000 členů. 
Ke splnění zřejmě už příliš nechybělo, ale po roce 1989 došlo z řady důvodů tak jako 
v dalších turistických oddílech k rychlému odlivu členů. Do r. 1984  byl předsedou Dr. Karel 
Sejček, v l. 1984 – 89 Jiří Beneš a od r. 1990 dosud Ing. Jiří Hlaváč. Čestným členem byl 
Stanislav Mach a dosud jsou Jarmila Janoušková, František Monhart a Bohuslav Tůma. 
Z významných fukcionářů TJ je nezbytné uvést alespoň mistra turistiky Ing. Františka Uhlíře, 
Marcelu Šetinovou, Marii Ryzovou, Pavlu Beránkovou, Janu Jiránkovou, Václava Nožičku, 
Hanu Dingesovou, Evu Vaškovou, Boženu Krauzovou, Františka Němce, Miladu Dušákovou, 
Marii Babuňkovou, Miloše Trnku, Jiřího France, Zdenu Černou, Miluši Petrželkovou, Miluši 
Taberyovou, Radmilu Tothovou,  Janu Čížkovou, Martu Humlovou, Milenu Nechybovou, 
Vlastu Šindelkovou, Boženu Šímovou, Růženu Švadlenovou, Miroslava Lohonku, Jana 
Bambulu a Jana Pšeničku. Z významných cvičitelů jinde neuvedených nemůžeme opomenout 
alespoň Vlastu Babuňka (1922 – 81), Ing. Alexandra Lenského, Františka Svobodu, Rudolfa 
Viktorína, Ing. Ludvíka Remtu, Jaroslava Turka, Josefa Schaffelhofera, Miloslava Čecha, 
Stanislava Lindu, Václava Němce, Janu Němcovou, Jana Pšeničku, Vladimíra Jindru, Jiřího 
Sušického a Annu Sušickou. Ve vedení oddílů mládeže se postupně vystřídali Ing. Strašrybka, 
Karel Svoboda, Pavel Semrád, Michvostíková, Zdeněk Studihrad, Libor Kotzina, Marie 
Babuňková, Dana Němečková, Marie Aixnerová, Vladimíra Kuželová, Jana Navarová, 
Miroslava Kotilová, Marie a Jaroslav Vaníčkovi, Pavel Novotný a Ing. Petr Schütz. TJ dlouho 
nebyla zapojena do značení turistických cest, prvním značkařem byl od r. 1987 Ing. Peltan. 
Nyní je členy TJ většina značkařů obvodu. Historie odboru i zážitky z cest se dochovaly 
dodnes v plánech práce i nádherně zdobených kronikách, se kterými se veřejnost bohužel má 
možnost seznámit jen výjimečně. Odbor je léta pověstný poměrně kvalitní propagací akcí 
ve vývěsních skříňkách a v poslední době i na internetu. Od r. 1969 pořádá TJ (kromě r. 1979 
kdy byl jen minipochod) dálkový „Pochod Osvobození“. Do r. 1983 i trasa 100 km, 
od r. 1988 přidružena cykloakce Českobudějovické kolo. Od r. 1977 pořádá TJ podzimní 
turistický pochod „Kupředu levá“, v r. 1990 přejmenovaný na „Podzimní krajinou“. 
V l. 1987 – 90 ještě turistický pochod na počest „Dne tisku, rozhlasu a televize“ a v l. 1990 – 
94 turistický pochod ke dni železničářů. 

 
 
 V Českých Budějovicích samozřejmě působil v rámci jednotné ČSTV okresní výbor 
svazu turistiky, který po transformaci na okresní výbor KČT zanikl až v r. 1996. Působili 
v něm přední funkcionáři z oddílů turistiky, např. Ing. Jiří Hlaváč, Vladimír Vavrejn, 
Svatopluk Třešňák, Dana Němečková, Ing. František Uhlíř, Libuše Uhlířová, Pavel Dvořák, 
Miloš Trnka, Vaclíková a Václav Tischler. 
 V Českých Budějovicích působil rovněž krajský výbor svazu turistiky ČSTV, v jehož 
čele působili Jaroslav Špaček (1911 – 87) z Tábora (již v r. 1956), Vladimír Rakouš, 
Ing. J. Bína a Ing. Jiří Hlaváč.  



Značené turistické stezky a trasy 
 
  Výbor odboru KČT v Českých Budějovicích se od svého ustavení cílevědomě 
připravoval  na zahájení značení turistických cest. Do té doby bylo značení prováděno 
převážně spolky německými. Do konce roku 1907 se však podařilo po dlouhém dopisování 
získat svolení významného vlastníka pozemků Jeho Jasnosti dědičného prince Jana 
ze Schwarzenbegu s označením cest na Kleť, Kluk, Dívčí Kámen a do Trocnova se značením 
na pozemcích knížecích. Umístění tabulek a směrovek bylo povoleno na erárních silnicích 
c. k. Okresním hejtmanstvím v Českých Budějovicích i okresními výbory v Hluboké 
nad Vltavou a Trhových Svinech. Okresní výbory v Českých Budějovicích a Českém 
Krumlově svolení odepřely. Ústřední výbor daroval skříňku k označování. Byla zahájena 
i příprava výroby dřevěných tabulek. 

Značení bylo zahájeno pod vedením jednatele odboru až na jaře 1908 a jako první 
vyznačena trasa zastávka Záluží (dnes Trocnov – Žižkovo rodiště – Borovany včetně 
upevnění tabulek. Pro rok 1909 byla plánována obnova tras na Kleť, které byly již dříve 
vyznačeny jinými spolky. Jednalo se o trasu Zlatá Koruna – Kleť a Holubov – Kleť (včetně 
přeložení na cestu s mírnějším stoupáním), s prodloužením Holubov – Dívčí Kámen – 
Pozděraz – Kamenný Újezd.  

Jaroslav Dostál uvádí v doslovu svého průvodce, že značkař J. Egermayer z Českých 
Budějovic v r. 1936 a 1. pol. 1937 sám vyznačil  900 km cest a upevnil přes 300 tabulek. To 
je obdivuhodný, dnes těžko překonatelný výkon. 

13.června 1937 byla na myslivně č. 1 v Hojné Vodě odhalena pamětní deska 
spisovateli Zikmundu Winterovi. Současně byla předsedou Šumavské župy a OKČT České 
Budějovice Ing. Fritschem slavnostně otevřena Stezka Zikmunda Wintera, která je značena 
červenou barvou. Vede srdcem Novohradských hor z Pohoří na Šumavě do Nových Hradů 
v délce 28 km. V úseku Hojná Voda – Nové Hrady je vedení trasy v podstatě zachované 
v původním směru, jen to pojmenování se již bohužel neužívá. 

Další v dřívějších dobách pojmenovanou trasou je Fritschova stezka, jejíž název se 
nyní též oficiálně neuvádí, ale tradicí přenáší dodnes. V l. 1931 – 38 z Boršova nad Vltavou 
do Zlaté Koruny převážně po levém břehu Vltavy v délce 18 km byla nejen vyznačena, nýbrž 
v některých úsecích mezi Boršovem nad Vltavou a zříceninou Dívčí Kámen i pracně 
vybudována, vystřílena ženijním vojskem ve skále a opatřena zábradlím, které bylo vyměněno 
až v r. 2006. Např. úsek Jamné – Dívčí Kámen, dokončený a slavnostně otevřený 3. 11. 1936 
stál KČT 30 000 Kč. Za zásluhy o československou turistiku byla pojmenována po vrchním 
technickém radovi Československých státních drah Ing. Emanuelu Fritschovi (1874 – 1956), 
který její stavbu projektoval a organizoval. Od r. 1922 byl předsedou Odboru KČST 
v Českých Budějovicích a od r. 1933 předsedou Šumavské župy. Pamětní deska na skále 
u lomu se nedochovala. Část navazující trasy mezi Č. Budějovicemi a Boršovem nad Vltavou 
byla v 70. letech 20. stol. zrušena, neboť vedla z velké části po silnici se stále vzrůstajícím 
provozem. 

Ing. Fritsch organizoval práce na vylepšování dalších tras. V l. 1938 – 43 se 
upravovala již tehdy modře značená trasa Pomalším z Českých Budějovic do Kaplice. První 
úsek v délce 10 km mezi Římovem a mlýnem Kozák s lávkou 32 m dlouhou byl slavnostně 
otevřen 13. 8. 1939, druhý úsek mezi „Kozákem a zříceninou Pořešín dlouhý 9 km v r. 1940. 
Pod osadou Malče u mlýna „Klímy“ byl zřízen nákladný most na pěti betonových pilířích 
přes Malši; předtím tam byl přívoz. Ten spolu s řadou lávek a dalších úprav obou úseků zůstal 
navždy ukryt na dně vodárenské nádrže Římov vybudované v l. 1974 – 78. V r. 1942 byl 
dokončen třetí úsek dlouhý 16 km z Českých Budějovic do Římova. Lávka ze dvou kolejnic 
přes hlubokou strž mezi Doudleby a Noskovým mlýnem na Stropnici byla nahrazena novou 



až v r. 2005. Proti proudu Malše za Pořešín už se nepokračovalo, neboť nedaleko byla hranice 
Německé říše a s ohledem na totální válku bylo nemožné sehnat potřebný materiál. 

Kromě toho byla v r. 1940 rozestavěna další trasa Hluboká nad Vltavou – Purkarec. 
 

Po roce 1948 vlivem již zmiňovaných překotných změn v organizaci tělovýchovy 
došlo k problémům ve financování i organizaci obnovy značení. Důležitým mezníkem 
v historii značení se stal rok 1958, kdy v návaznosti na zřízení jednotné tělovýchovné 
organizace zákonem č.68/1956 Sb. vydal ústřední výbor ČSTV výnos o jednotném řízení 
turistického značení cest v ČSR. Po r. 1960 se organizace značení turistických tras svazu 
turistiky v rámci ČSTV podřídila organizační struktuře státu. V r. 1956 byl předsedou komise 
značení v okrese České Budějovice Milan Princ, po něm Blanka Krnínská, do r. 1996 Vlasta 
Horáková (1919 – 96), a od r. 1997 Ing. Tomáš Posekaný. České Budějovice byly i sídlem 
Jihočeské krajské komise značení. Již v r. 1956 byl předsedou Jaroslav Špaček (1911 – 87) 
z Tábora, v l. 1987 – 95 Ing. Milan Vondráček (1937 – 2001) a od r. 1995 Mgr. Karel 
Markvart (*1955) z Tábora. 

K předním organizátorům i pracovitým značkařům patřila bezesporu dlouholetá 
hospodářka Jč KZK Mgr.Bohumila Veleová (1914 – 2003), která se proslavila extrémně 
malými značkami „Veleovkami“. Je třeba jmenovat i dosud žijícího instruktora značení 
Vladimíra Gutwalda (*1926), který je uveden již na dochovaném seznamu značkařů i 
účastníků školení z r. 1956 a aktivně značil až do r. 2005. 
 Po r.1989 byly zrušeny hraniční zátarasy i pásmo. Turisté i značkaři měli zpočátku 
velké plány i odhodlání, jak rychle pokrýt léta nedotčené území Novohradska novými trasami. 
Postupně však vystřízlivěli, neboť masivnímu rozvoji značení zabránila postupně se zhoršující 
dostupnost veřejnou dopravou, odliv členské základny i pěší veřejnosti ve prospěch 
cykloturistiky i adrenalinových sportů a v neposlední řadě i vzrůstající problémy 
s financováním. Ubyli turisté zvyklí využívat bohaté dotace Národní fronty i někteří značkaři, 
co začali podnikat nebo měli existenční problémy. Kromě propojení červené turistické 
magistrály značené podél hranic snad kolem celé republiky přibylo v Novohradských horách 
jen pár kilometrů nových tras a naopak některé silniční a málo užívané trasy v podhůří byly 
postupně zrušeny. Dodnes se nepodařilo připojit na síť značených cest Pohoří na Šumavě, 
neboť se do rozumné docházkové vzdálenosti značkaři veřejnou dopravou nedostanou. 

Značkaři KČT byli i na Českobudějovicku nuceni čelit nátlaku obcí, které v zájmu 
zajištění příjmů z turismu pro místní podnikatele v cestovním ruchu prosazují vytváření 
takzvaných „pytlů“ – tras vedoucích jen v nejbližším okolím a přivádějící turisty zpět 
do místních ubytovacích a stravovacích zařízení. To je v příkrém rozporu s lety ověřenými 
zásadami výstavby sítě turistických tras i zájmy KČT. Některé obce mají tendenci plýtvat 
peníze z různých dotačních fondů a grantů na neuváženou výstavbu nesystémových naučných 
stezek. Jelikož jim však chybí stoleté zkušenosti KČT, zapomínají na nutnost dodržení 
tříletého cyklu obnovy. Většina naučných stezek však pomáhá zpřístupnit kulturní a zejména 
přírodní památky turistů i občanům. 

Po r. 1989 v důsledku objevu horských a trekingových kol nastala bouřlivá renesance 
cykloturistiky, která si vynutila budování cyklotras a cyklostezek. Na financování značení 
cyklotras se podílely především jednotlivé obce a okresní úřady s využitím různých dotací 
z rozvojových fondů EU, později úlohu zrušených okresních úřadů nahradily kraje. Klub 
českých turistů se iniciativně ujal koordinace, evidence průběhu a částečně i projektování 
průběhu tras. Podařilo se mu zabránit vzniku „pytlů“ u cyklotras a prosadit značení dálkových 
cyklotras celostátního významu. Výrobu i osazování značek provádí profesionálně v celých 
jižních Čechách převážně firma Doznač s. r. o. Zejména v blízkosti Českých Budějovic se síť 
cyklotras zbytečně přehustila, je tu označena skoro každá silnička. Zato do budování 
skutečných cyklostezek, jak označujeme komunikace určené převážně pro jízdní kola, se 



nikomu moc nechce. Jsou nákladné a schvalovací řízení náročné. Na Českobudějovicku dosud 
zbudovány 2 skutečné cyklostezky z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou, některé 
kratší úseky v krajském městě a s úpravou šotolinou na trase údolím Malše č. 1018. Rozvoj 
cykloturistiky si v dohledné době určitě vynutí masivnější budování dalších skutečných 
cyklostezek. 
 
 

Turistické mapy a průvodce 
 

Významnými autory či spoluautory řady turistických průvodců byli PharmDr. Jaroslav 
Děták z Hluboké nad Vltavou (1913 – 87), knihovník Mirko Riedl (*1920) a pedagog i politik 
Eduard Moravec (1877 – 1932). 

Dalšími zkušenými autory turistických map, průvodců a další vlastivědné literatury 
zahrnující i Českobudějovicko byli schwarzenberský úředník Leopold Zeithammer (1834 – 
1905), Karel Ausobský, Jaroslav Pacovský, L. Švejcar, Václav Ambrož (1892 – 1979), 
B. Šindelář, JUDr. Vladimír Šmirous, archivář Hynek Gross (1859 – 1945), Jaroslav Dostál, 
Karel Pletzer (*1922), Jaroslav Špaček, Vlasta Horáková, Mgr. Bohumila Veleová, Jiří 
Záloha, Ing. Robert Štědrý, RNDr. Eduard Kočárek a Ing. Jiří Peltan.  
 
 
Vážení čtenáři. Vzhledem k uzávěrce kalendáře se mi nepodařilo dílo k plné spokojenosti 
dokončit a hlavně řádně lektorovat s většinou pamětníků. Vyzývám proto všechny čtenáře 

pamětníky, aby omluvili chyby i omyly, přidali své vzpomínky a pomohli zejména novější 

dějiny dopracovat i opravit. Každá vzpomínka i nepatrná či nepřesná  informace může být 

cenná. Předem děkujeme. 
 

Ing. Jiří Peltan 
peltan@seznam.cz 


