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

 

PODSKALSKÉ SETKÁNÍ TURISTŮ A VLTAVANŮ dne 9.6. 2018 
 

Závěrečná zpráva – hodnocení 

 

Dne 9. června se konala třetí významná akce k patnáctému výročí založení Středočeské oblasti pod 

názvem Podskalské setkání turistů s Vltavany, s podtextem 130 výročí od založení KČT v roce 1888 

a 148 výročí od založení spolku VLTAVAN  v roce 1871. 

 

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. Plánovány byly tři trasy – 22km ze Zbraslavi, 18km z 

Braníka a 8km z Podskalské celnice na Výtoni. 

Z počátku provázela přípravu problematika postupného odhlašování pomocníků z jednotlivých 

odborů na kontroly jednotlivých tras pochodu. Po oslovení odborů sekretářkou oblasti paní Darebnou 

byly kontroly obsazeny znovu. 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, vydaná zpráva v časopise Turista, oznámení v radiu Frekvence 1 a v neposlední řadě 

Zpravodajství ČT1, které natáčelo na startech ve Zbraslavi a Braníku a také v cíli pochodu na Výtoni. 

Večer byl promítnut šot z natáčení ve Zpravodajství na na programu televize ČT1. 

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 vydaného záznamníku 

k patnácti letům oblasti 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 sobotní trasy v částce padesáti korun a dále 

diferencované startovné na turistický pas (dospělí neorganizovaní 90,- Kč, dospělí organizovaní 60,- 

Kč a děti 50,- Kč), který sloužil na všechny tři dny oslav (sobota, neděle a pondělí). Ve startovném 

měli všichni účastníci pochodu obsaženou vstupenku do muzea celnice na Výtoni. 

 

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

 

Zde patří poděkování těmto členům: 

 

Hukauf, Novotný za Kolín 

Jirásek, Jirásková za STAROU PLAVBU 

Mašínová za Mladou Boleslav 

Levý, Levá za Čelákovice 

Vorel sen. , Vorel jun. za Jíloviště u Prahy 

Šlesingerová za Týnec nad Sázavou 

Holubová, Frauenbergová, Nálevka za Poděbrady 

Laibl Jiří, Laibl Jan, Novotná Eva, Novotný Michal za Rakovník 

Pilík za Štěchovice 

Stránský, Pokorná za Říčany Radošovice 

 

Start z Benešova na trase dlouhé 22km absolvovalo 12 turistů 

Start z Domašína na trase dlouhé 18km absolvovalo 25 turistů 

Start z Celnice muzea Vltavanů na trase dlouhé 8km absolvovalo  turistů 

 

Celkem se této akce zúčastnilo  turistů 



 

Shrnutí tras - 22km dlouhá trasa vedla ze železniční stanice Zbraslav směrem na Šance, kde byla 

první kontrola, 

 

 

 

 

 

 

Cíl všech tras byl v Podskalské celnici – Muzeum vorařství spolku Vltavan. Každý účastník který 

splnil podmínky pořadatele a přišel do cíle s předepsaným počtem razítek z kontrol, obdržel diplom , 

razítko akce (pokud chtěl i razítko do Vandrovní knížky) samolepku pochodu a sladkou odměnu. Ti 

co absolvovali dlouhé trasy navíc klíčenku. Sběratelé vizitek si mohli koupit výroční absolventskou 

vizitku za 20,- Kč nebo turistickou známku za 35,- Kč se symbolem setkání a s vyobrazenou Celnicí. 

 

 

Zpracoval Miloš Hukauf 


