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

 

Putování za Šternberskou hvězdou – Turistické léto dne 22.9. 2018 

Závěrečná zpráva - hodnocení  

    

 V sobotu dne 22. září 2018 se konala v pořadí pátá turistická akce k oslavám 

patnáctileté činnosti Středočeské oblasti. Na startech, i když bylo hlášené špatné počasí, se 

sešlo 150 účastníků, kteří se prošli kouzelnou přírodou v okolí řeky Sázavy. 

 Trasa dlouhá 20 km vedla z nádraží Sázava do historické části města Sázavy a               

k Sázavskému klášteru. Pořadatelé vedli putování převážně po červeně značené cestě. Ze 

Sázavy vedla cesta podél řeky Sázavy do obce Talmberk, zde byla pro turisty stanovena 

kontrola v autobusové zastávce. Po obdržení kontrolního razítka se mohli účastníci pokochat 

výhledy a navštívit zříceninu hradu stejného jména. Dále cesta vedla okrajem obce Ledečko 

(kdo chtěl, mohl sestoupit do obce po silnici a posilnit se ve vyhlášené vodácké Restauraci U 

Pivoňků nebo Restauraci ALEX. Zde se také připojovala krátká trasa z nádraží Ledečko, která 

měřila 10 km. Po občerstvení se všichni vraceli zpět k rozcestníku a pokračovali podél řeky 

Sázavy Ratajským Podskalím přes Kuchelník k zámku Rataje nad Sázavou. Někdo zašel od 

zámku po zelené značce na Ratajskou vyhlídku. Jiní pokračovali po prohlídce zámku přes 

náměstí okolo starého hradu Pirkenštejna (není bohužel přístupný), od hradu sestupem k řece 

a okolo nádraží Rataje nad Sázavou dále k zastávce Rataje nad Sázavou, kde byla druhá 

kontrola a opět razítko do popisu cesty, případně vandrovní knížky. Po občerstvení a 

odpočinku vedla cesta vzhůru okolo chat do obce Malovidy. Po projití obcí se cesta vinula 

lesy, kousek za obcí Malovidy se míjela kaplička Panny Marie Karmelské. Další cesta vedla 

přes přírodní památku Na Stříbrné, nachází se zde vzácný lýkovec jedovatý (Daphne 

mezereum) a lilie zlatohlávek (Lilium martagon). Cesta pokračovala okolo tratě k nádraží 

Český Šternberk, odtud po silnici do cíle putování - Restaurace Na Zastávce. Pořadatelé 

zajistili slevu na prohlídku hradu Českého Šternberka, někteří turisté tuto nabídku využili. V 

cíli každý účastník obdržel diplom, turistickou nálepku, speciální razítko pochodu a 

nezbytnou sladkost, která tyto akce provází. Sběratelé  turistických razítek si přišli na své, 

protože akce byla zařazena do plnění 200, IVV, záznamníku vydaného k 15ti rokům založení 

Středočeské oblasti. Ti, kteří  sbírají další suvenýry, si mohli zakoupit dřevěnou turistickou 

známku vydanou pro tento pochod. Protože tiskárna nestihla vytisknout absolventskou 

vizitku, turisté místo ní obdrželi poukázku, se kterou si můžou vizitku zakoupit po jejím 

vytištění v knihkupectví TURISTASHOP v Praze Vinohradech, v Bělehradské ulici 63. 

 

Tímto pořadatelé děkují majiteli Penzionu a restaurace Na Zastávce panu Janu Komersovi za 

ochotu a vstřícné jednání s pořadateli pochodu. 

 

 

Zpracoval Miloš Hukauf 


