
TURISTICKÁ AKCE KČT K 15. LETŮM STŘEDOČESKÉ OBLASTI V ROCE 2018 

 

 

VÝSTUP NA BLANÍK dne 21.4. 2018 
 

Závěrečná zpráva – hodnocení 

 

Dne 21.dubna se konala druhá významná akce k patnáctému výročí založení Středočeské oblasti pod 

názvem Výstup na Blaník 2018 s podtextem Jarní setkání turistů Středočeské oblasti v r. 2018. 

 

Tento projekt vznikl na dohodě Propagace oblasti pod vedením pana Jiráska a Programové rady 

zastoupené panem Hukaufem. Po projednání celého projektu a schválení této akce výborem, začala 

Programová rada plánovat jednotlivé trasy a možnosti jak dopravit turisty na starty. Plánovány byly 

tři trasy – 33km z Benešova, 19km z Domašína a 9km z Louňovic pod Blaníkem. 

Z počátku provázela přípravu problematika dopravy, která se nakonec za pomoci bývalého předsedy 

OKČT Benešov pana Polesného zdárně vyřešila. Po inspekční cestě po trase pochodu byly vytvořeny 

Propozice, které se distribuovaly po Středočeském kraji na pochodech a dále i po republice, podle 

toho kdo kam zajel a tam propozice zanechal. O tom, že přijeli turisté ze všech oblastí republiky 

svědčí dobrá propagace. Zprávy v tisku také této akci pomohly. 

Pan Jirásek navrhl podobu diplomu, který má graficky doplňovat řadu všech pěti akcí k výročí. Dále 

navrhl grafiku nálepek, turistických známek a návrh vizitky. Návrh a podobu butonu (suvenýru) a 

realizaci provedl pan Hukauf. Následovala příprava popisů tras pro jednotlivé trasy, po konzultacích 

byly tyto vytištěny a očíslovány. Po schválení návrhů byly nálepky, vizitky vytištěny a turistické 

známky vyrobeny. 

Programová rada odsouhlasila jednotné startovné na všechny trasy na částku čtyřiceti korun a dále 

dvacetikorunový příspěvek od účastníků pochodu na dopravu z Benešova do Louňovic a z Kondrace 

do Vlašimi. Doprava zajištěna smluvním autobusem. 

 

Další nedílnou částí bylo zajištění spolupořadatelů z řad odborů a Programové rady. 

 

Zde patří poděkování těmto členům: 

 

Hukauf, Novotný, Škvrna za Kolín 

Jirásek, Jirásková, Jirásek jun. – STARÁ PLAVBA 

Mašínová, Niedermertlová, Kverek – Mladá Boleslav 

Charvát, Charvátová, Směták, Stránský, Pokorná – Říčany Radošovice 

Vorel – Jíloviště u Prahy 

Kořínek, Kořínková, Polesná – Benešov 

 

Start z Benešova na trase dlouhé 33km absolvovalo 15 turistů 

Start z Domašína na trase dlouhé 19km absolvovalo 35 turistů 

Start s odvozem autobusem z Benešova do Louňovic na trase dlouhé 9km absolvovalo 213 turistů 

 

Celkem se této akce zúčastnilo 263 turistů z toho 8 dětí a 3 psy. 

 

Shrnutí tras - 33km dlouhá trasa vedla z Benešova přes Domašín, kde se připojila kratší trasa 19km a 

obě trasy pokračovaly stále po červené značce až do Louňovic, kde se napojily na krátkou trasu na 

Velký Blaník a po kontrole na Velkém Blaníku sestoupily po červené do cíle v Domě přírody Blaníku. 

Krátká trasa 9km vedla z Louňovic po zelené a před parkovištěm Blaníků trasa odbočila na červenou 

a vystoupala na Malý Blaník ke zřícenině kaple sv. Maří Magdaleny, kde byla kontrola. Dále trasa 

vedla po červené na vlastní značení k silnici pod Blaníky a odtud po vlastním značení silnicí na 

rozcestí zelené značky u autobusové zastávky Lesáky. Zde zelená značka stoupala k rozcestí pod 



Velkým Blaníkem. Z rozcestí vedla trasa po červené na vrchol Velkého Blaníku k rozhledně a kontrole. 

Od kontroly byla trasa vedena po zelené naučné stezce k Veřejové skále a zpět na rozcestí pod 

Blaníkem. Odtud vedla trasa opět po červené až do cíle v Domě přírody Blaníku. 

 

Po obdržení diplomu, suvenýru (butonu) a sladké odměny, bylo možno zakoupit nálepku ve dvou 

provedeních (Výstup na Blaník jarní sraz turistů a Historická místa), turistickou známku ve dvou 

provedeních (Výstup na Blaník jarní sraz turistů a Historická místa) a vydanou Absolventskou vizitku 

pochodu Jarního setkání turistů SO KČT v roce 2018 a nezbytné razítko pochodu a razítka Domu 

přírody Blaníku do vandrovních knížek. 

 

Po občerstvení, kdo nechtěl pokračovat po červené značce 6,5km do Vlašimi, mohl si zakoupit 

jízdenku a autobus ho dovezl na nádraží do Vlašimi. Počasí bylo nádherné a někteří turisté 

pokračovali dále až do Vlašimi. Ti co nechali auta v Louňovicích, tak do Louňovic a někteří do 

Vlašimi na vlak. 

 

 

Zpracoval Miloš Hukauf 


