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

 

 

SETKÁNÍ NA DĚDU u první rozhledny KČT dne 21.7. 2018 

 
Závěrečná zpráva – hodnocení 

 

Dne 21. července se konala čtvrtá významná akce k patnáctému výročí založení Středočeské oblasti 

pod názvem Setkání na Dědu u první rozhledny KČT,  aneb od nejmladší rozhledny na Krušné hoře 

“Máminka“ k jubilantce „rozhledně na Dědu“. 

 

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

zastoupené panem Hukaufem. Po projednání celého projektu za vydatné pomoci OKČT Zdice 

zastoupeného panem Zálomem a schválení této akce výborem, začala Programová rada plánovat 

jednotlivé trasy a možnosti, jak dopravit turisty na starty. Plánovány byly čtyři trasy – 26km ze Zdic, 

16km z Berouna s možnosti odvozu účastníků smluvním autobusem pod rozhlednu Máminka, 11km 

z Berouna a  10km z Králova Dvora. Všechny trasy měli start na vlakovém nádraží. 

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. Následovala příprava popisů tras pro 

jednotlivé trasy, zajištění startů a kontrol, toto zajistil pan Zálom s jeho odborem. Po konzultacích 

byly 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 Berouna pod rozhlednu Máminka 

Doprava byla zajištěna smluvním autobusem z Hořovic, který zajistila paní Jarolímová. 

 

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

 

Zde patří poděkování těmto členům a odboru: 

 

Hukauf, Novotný za Kolín 

Jirásek, Jirásková – STARÁ PLAVBA 

Zálom + 10 členů odboru Zdice 

Jarolímová – odbor Hořovice zajištění autobusu 

 

Start ze žst. Zdice dlouhé 26km, tuto trasu absolvovalo  45 turistů 

Start ze žst. Beroun dlouhé 16km, tuto trasu s odvozem autobusem absolvovalo 60 turistů 

Start ze žst. Beroun dlouhé 11km, tuto trasu absolvovalo 150 turistů 

Start ze žst. Králův Dvůr dlouhé 10km, tuto trasu absolvovalo 27 turistů 

 

Celkem se této akce zúčastnilo 282 turistů z toho 10 dětí a 5 psů. 

 

Shrnutí tras - 26km dlouhá trasa vedla ze žst. po modré na náměstí ve  Zdicích z náměstí po žluté 

Černín k rozc. U Boudy, dále po modré rozc. U Vraní skály, po žluté myslivna Král, na Vartě , po 

modré rozhledna Máminka, Hudlice, po červené Lísek a Děd rozc. , po zelené rozhledna Děd, po 

modré kaple U Studánky, Berou náměstí, Beroun U nádraží, pivovar Berounský medvěd – cíl. 

 

16km dlouhá trasa měla autobusovou dopravu do výchozího místa Na Vartě, pod rozhlednu Máminka. 

Z parkoviště po modré na rozhlednu Máminka, Hudlice, po červené Lísek, Děd rozc. Po zelené Děd 



rozhledna, po modré kaple U Studánky, Beroun náměstí, Beroun U nádraží, pivovar Berounský 

medvěd – cíl. 

 

11km dlouhá trasa vedla ze žst. Po červené náměstí, Brdatka, Děd rozc. Po zelené rozhledna Děd, po 

modré kaple U Studánky, Beroun náměstí, Beroun U nádraží, pivovar Berounský medvěd – cíl. 

 

10km dlouhá trasa vedla z žst. zastávky Králův Dvůr po zelené Záhořany, rozhledna Děd, po modré 

kaple U Studánky, Berou náměstí, Beroun U nádraží, pivovar Berounský medvěd – cíl. 

 

Od rozcestí U nádraží bylo vlastní značení – červené fáborky do cíle pivovaru Brounský medvěd. 

 

V cíli v pivovaře za hudební produkce skupiny DUO TORNÁDO, účastníci obdrželi diplom a 

nálepku. Bohužel bylo nálepek vyrobeno malé množství než pořadatel očekával. Proto bylo 

účastníkům doporučeno přihlásit se na další akci ve Šternberku o vydání proti diplomu nebo popisu 

trasy. Nálepky budou dotisknuty. 

Kdo chtěl, mohl si zakoupit vizitku pochodu, turistickou známku nebo staré vizitky z akcí 

Turistického léta nebo další suvenýry oblasti. 

 

Nemalé poděkování patří majitelce Rodinného pivovaru Berounský medvěd paní Majerové a 

ochotnému personálu. Spokojenost účastníků byla dobrým poděkováním za jejich práci. 

 

 

 

Zpracoval Miloš Hukauf 


