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V 19. století v Těšínském Slezsku docházelo 

k velkému rozvoji průmyslu včetně železniční 

dopravy, která přirozeně ovlivnila vývoj turi-

stického ruchu. Již v roce 1893 byla založena 

první místní německá turistická organizace 

Beskidenverein, jejíž zásluhou byl vydán 

první ilustrovaný průvodce po Beskydech 

a okolí a během následujícího dvacetiletí bylo 

postaveno několik horských chat. Zakrátko 

došlo také k nárůstu aktivit polských turistů. 

V roce 1910 byl v Těšíně založen spolek Polskie 

Towarzystwo Turystyczne „Beskid“ s počáteč-

ními 300 členy. Jedním z jeho nejdůležitějších 

úkolů se stalo vybudování vlastní turistické 

chaty v Beskydech. Na jaře roku 1913 bylo 

započato se stavbou chaty na Ropičce a  již 

6. července téhož roku byla chata slavnostně 

posvěcena. Bohužel v dubnu 1918 došlo k tra-

gické události, kdy neznámý žhář chatu zapálil 

a chata zcela shořela. Po rozpadu rakousko-

-uherské monarchie se změnily politické 

poměry také v  Těšínském Slezsku. V  čer-

venci 1920 představitelé evropských velmocí 

rozhodli o rozdělení tohoto území a občané 

polské národnosti žijící na levém břehu řeky 

Olzy začali být označováni jako polská národ-

nostní menšina v Československu. Vyvstala 

potřeba založení nové organizace pro polské 

sportovce a turisty na tomto území. 

V březnu 1922 se konala první schůze turi-

stického spolku Towarzystwo Turystyczne 

„Beskid Śląski“ v Československu. V letech 

1922–1923 tento spolek čítal až 2 000 členů 

ve 47 pobočkách. V čele stál neúnavný pro-

pagátor, školní inspektor Władysław Wójcik. 

Významným předělem byl rok 1930, kdy se 

změnila organizační struktura spolku, jehož 

hlavním úkolem se stala aktivizace čin-

nosti v oblasti turistiky, lyžování, sportov-

ních her, lehké atletiky a vlastivědy. Kromě 

toho došlo k  ustavení nového názvu na 

Polskie Towarzystwo Turystyczno -Sportowe 

„Beskid Śląski“ w Czechosłowacji. Podařilo 

se také postavit vlastní turistickou chatu na 

Kozubové, která byla slavnostně otevřena 

v září 1929. Kromě chaty spolek vybudoval 

Sto let od vzniku Polské společnosti turisticko -sportovní 
„Beskid Śląski“ v České republice

Halina Twardzik

Chata na Ropičce – první polská turistická chata na Těšínsku, r. 1914, Muzeum Těšínska 
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ještě sedm skokanských můstků. Velkým 

úspěchem bylo vydávání vlastního tisku 

s názvem Przewodnik Turystyczny. V časech 

polského záboru byl PTTS „Beskid Śląski“ 

včleněn do spolku Polskie Towarzystwo 

Tatrzańskie, což vedlo k  útlumu aktivity, 

načež druhá světová válka veškerou činnost 

zcela ukončila. Celá řada členů spolku (včetně 

předsedy Władysława Wójcika) zahynula 

v koncentračních táborech. 

Bezprostředně po druhé světové válce se 

hrstka turistů z PTTS „Beskid Śląski“ rozhodla 

obnovit činnost organizace. Proto se již dne 

14. srpna 1945 konala v Karviné první schůze 

spolku, které se zúčastnilo 42 členů. Bohužel 

o  necelé tři roky později, 13.  března  1948, 

komunistická vláda svým rozhodnutím jeho 

činnost opět ukončila. Polská turistická a spor-

tovní aktivita v regionu byla na dlouhou dobu 

utlumena. Smutnou tečkou za všemi těmito 

událostmi se stal požár, jenž 9. února 1973 zni-

čil chatu na Kozubové, jedinou polskou turis-

tickou chatu v Těšínských Beskydech na území 

tehdejší Československé socialistické republiky.

Teprve po roce 1989 bylo možné opět 

rozvinout snahy o obnovení činnosti. Žádost 
Stanovy spolku Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe 

„Beskid Śląski“ w Czechosłowacji, r. 1934, Muzeum Těšínska 

Kamenný pomník na Javorovém postavený u  příležitosti 100.  výročí Polského turisticko-sportovního spolku „Beskid 

Śląski“ v České republice, objekt navrhnul architekt Karol Cieślar, umělecky ho ztvárnil sochař Martin Kuchař, odhalen 

byl 23. listopadu 2021, archiv autorky 
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o registraci PTTS „Beskid Śląski“, jako pokra-

čovatele a dědice předválečného spolku, byla 

vyřízena kladně. Na ustavující schůzi v listo-

padu 1991 došlo jak ke zvolení prvního výboru, 

tak ke stanovení směrů činnosti. V počátcích 

činnosti obnoveného spolku byl kladen důraz 

především na pořádání pěších túr v Beskydech 

a na rozšíření členské základny. Současně usi-

loval o navrácení předválečného jmění; tuto 

záležitost se však bohužel do dnešního dne 

nepodařilo úspěšně vyřešit. Jediný majetek, 

jenž byl spolku po sametové revoluci vrácen, 

je pozemek na vrcholu Javorového. K oslavě 

letošního jubilea zde spolek vybudoval zají-

mavé odpočinkové místo. 

Aktuálně spolek čítá kolem 600 členů. Ti 

pocházejí ze širokého regionu, od Bohumína 

až po Mosty u Jablunkova, několik členů je 

z Polska. Členové se sdružují v šesti oblastních 

skupinách, přičemž každá má svého důvěrníka. 

Činnost řídí 16členný výbor, sídlo se nachází 

v Českém Těšíně. V rámci spolku pracují tři 

sekce: turistická, cyklistická a sportovní. Ve 

sportovní sekci navíc působí dva kluby – dvě 

staré gardy sdružující bývalé fotbalisty.

Sportovní sekce organizuje především 

účast sportovců z regionu na světových letních, 

zimních nebo mládežnických hrách pro Poláky 

žijícími za hranicemi Polska. Tyto velkolepé 

akce s obrovskou účastí sportovců ze všech 

kontinentů světa se konají každý rok v Polsku, 

a to vždy v jiném městě. V posledním desetiletí 

získala reprezentace polské menšiny v České 

republice hned šestkrát první místo v soutěži 

družstev.

Cyklistická sekce zase úzce spolupra-

cuje s klubem cyklistiky v polském Těšíně. 

Vzájemně se účastní akcí pořádaných oběma 

kluby a celou řadu akcí organizují společně. 

Tradičně spolu každý rok na jaře vyjíždějí 

k  pramenům Olzy pod Baraní horou a  na 

podzim k soutoku Olzy s Odrou v blízkosti 

Bohumína. Mimo to skupinka mladých cyk-

listů pravidelně sjíždí na horských kolech bes-

kydské hřebeny. 

Nejvíce aktivní je turistická sekce. Pořádá 

v každém roce kolem 60 celodenních akcí. Jsou 

to vycházky k zajímavým místům Těšínského 

Slezska, náročnější výšlapy na vrcholy 

Slezských a Moravskoslezských Beskyd a auto-

busové zájezdy do odlehlejších pohoří v České 

republice, Polsku a na Slovensku. V roce 2002 

se konal první týdenní autobusový zájezd na 

Šumavu. Byl to velmi úspěšný počin, který 

zahájil tradici vícedenních a týdenních autobu-

sových zájezdů. Účastníci těchto zájezdů pro-

šlapali Bieszczady, Nízké Beskydy, Krkonoše, 

Jizerské hory i Orlické hory a všechna hlavní 

pohoří Slovenska. Nejsou to však vždy jen 

cesty za pohybem, ale také za poznáním dějin, 

Klub bývalých fotbalistů Orły Zaolzia, 1. srpna 2020, archiv autorky 
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Jako mnoho věcí na světě vzniklo i 1. mezi-

národní sympozium Frýdlantský umělecký 

smalt v roce 1999 jako výsledek snahy něko-

lika osamělých donkichotů upozornit na sku-

tečnost, že tradičnímu smaltérskému řemeslu 

pomalu zvoní hrana. Zdálo se, že středoev-

ropské prvenství historie technického smaltu 

na litině a později na ocelovém plechu, kte-

rým se mohlo Pobeskydí pochlubit – umění 

ohně – jak se smaltu říká, pomalu vyhasíná… 

Je smutné, že skutečná situace technického 

smaltu v současnosti předčila ty nejchmur-

nější představy z doby, kdy tento pokus o jeho 

rehabilitaci vznikl.

Tradice technického smaltu navázala na 

skutečnost, že město Frýdlant nad Ostravicí 

je proslulé od raného novověku železářskou 

výrobou. Na ni v 19. století navázala i povr-

chová úprava kovů ve formě technického 

smaltu. Původně malá dílna firmy Leese 

návštěvy kulturních památek nevyjímaje. Pro 

menší skupinky turistů organizuje sekce více-

denní náročnější túry – letní i zimní přechody 

Tater, Fatry nebo Alp. Velmi cenná je spolu-

práce s obdobně zaměřenými organizacemi: 

Klubem českých turistů MSK, Klubem slo-

venských turistů z Kysuc nebo PTTK z Těšína 

a Visly. Několikrát v roce se setkávají na akcích 

pořádaných jednotlivými kluby. Velké obliby 

se těší výšlap Do źródeł Wisły nebo přechody 

Kysuc Krajom drotárie. 

Činnost spolku PTTS „Beskid Śląski“ je 

zaměřena na propagaci sportu, pěší turistiky 

a cykloturistiky jako činnosti poznávací i spor-

tovní pro nejširší veřejnost, vytváření podmínek 

pro aktivní sportovně -turistickou činnost a pro-

pagaci zdravého životního stylu. Velký důraz je 

kladen na důkladné poznávání regionu Těšínska. 

V kalendáři akcí je vždy několik výšlapů, cyklis-

tických akcí nebo procházek okolím Těšína, které 

připomínají významné historické události a pod-

chycují folklorní a kulturní dění na Těšínsku.

Polští turisté na vrcholu Lysec (1 380 m n. m.) na slovenské Velké Fatře, 7. června 2014, archiv autorky 

Mezinárodní sympozia Frýdlantský umělecký smalt 
1999–2014

Karel Bogar
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