Vážení přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na slavnostní předávání Jičínských pečetí, jimiž Jičínská beseda
tradičně vyjadřuje uznání a poděkování těm, kteří na Jičínsku zanechali svůj pomyslný
pozitivní otisk. Tentokrát chceme vzdát hold bratrům Josefu a Zdeňkovi Koťátkovým, kteří
takřka celý svůj život zasvětili péči a ochraně Prachovských skal. Oba prachovští rodáci se ve
skalách pohybují od mládí, kdy se projevil jejich zájem o horolezectví Dnes jsou širokou
veřejností všeobecně pokládáni za pamětníky a přední znalce Prachovských skal.
Zatímco Josef Koťátko se od roku 1960 zpočátku profesně a následně ve volném čase
věnoval ochranářství a údržbě skalního areálu, doménou Zdeňka Koťátka se vedle ochrany
přírody stalo především horolezectví. Velkou část aktivit zaměřených na péči o Prachovské
skály realizovali oba bratři společně. Když se v roce 1980 začalo vážně jednat o uzavření skal,
které byly vinou špatné údržby návštěvníkům nebezpečné, stáli bratři Koťátkové u zrodu
základní organizace Českého svazu ochránců přírody Prachovské skály. Ta sdružovala skupinu
místních obyvatel, horolezců a milovníků přírody, kteří postupně začali upravovat
problematická místa, aby zpřístupnili hrad Pařez, budovali protierozní zátarasy, kamenná
schodiště a zídky, vyčistili lom na Blatech. Díky tomu nedošlo k uzavření skal pro veřejnost a
Prachovské skály byly dokonce vyhlášeny nejudržovanější přírodní rezervací.
Josef Koťátko ve skalách zasvěceně prováděl turisty, školil průvodce, pomáhal vytvářet
turistické okruhy, v roce 1960 zachránil na prachovské Bukovině kovovou desku
„Masarykova cesta“, která měla být z ideologických důvodů zničena, z jeho podnětu vznikla
vyhlídka spisovatele Václava Čtvrtka na Přivýšině, pomáhal při hašení požárů ve skalách na
nepřístupných místech, kde potom z obav před opětovným vznícením často hlídal i v noci.
Zdeněk Koťátko, dnes již legendární horolezec známý pod přezdívkou Koťas nebo Prachovský
domovník, má na svém kontě řadu prachovských horolezeckých prvovýstupů a spolu se
Zdeňkem Petráněm je autorem horolezeckého průvodce Prachovskými skalami.
K poděkování těmto živoucím prachovským legendám se můžete připojit v sobotu 16. června
v 18:00 hod. v Rumcajsově ševcovně. Jste srdečně zváni!
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