Severní stopou - 32. ročník - sobota 17.05. 2008
( Mezinárodní turistický pochod )
V sobotu 17.05. 2008 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci
s Městem Dolní Poustevna a německými turisty ze Sebnitz již 32. ročník turistického pochodu
SEVERNÍ STOPOU.
Celý týden před pochodem bylo velmi hezky a teplo. V pátek dopoledne již bylo oblačno a
odpoledne zataženo s přeháňkami. Navečer se ale opět vyjasnilo. V sobotu ráno byla krásně modrá
obloha. Celý den bylo hezké letní počasí. Trochu zapršelo kolem čtvrté hodiny odpolední.
Start pochodu začal v půl osmé v areálu turistické chaty za hřištěm. Jako první se
prezentovali němečtí turisté. Mnoho účastníků přijelo posíleným vlakem v půl deváté. Do Dolní
Poustevny přijely 2 vlakové soupravy (celkem 4 vagóny). V tuto dobu bylo zaregistrováno asi 1200
účastníků. Další turisté přijeli historickým motoráčkem v deset hodin. Na Stopu přijely též 2
autobusy (z Litvínova a z polské Lubaně). Velký počet účastníků se podařilo zaregistrovat na osmi
startech v poměrně krátké době.
Nabídka tras byla velmi široká. Od 3 km až do 26 km. Nejkratší 3 km trasa byla určena pro
zdravotně postižené. Trasy 8, 10 a 12 km vedly pouze po české straně a byly určeny převážně pro
děti a rodiče s dětmi. Ostatní trasy 15, 18 a 26 km vedly přes Německo. Pěší i cykloturisté dvakrát
překročili státní hranice v rámci rozšířeného schengenského prostoru. Trasa 15 km byla novinkou
letošní STOPY. Touto trasou mohli turisté projít kolem tzv. Solného sloupu až do Rugiswalde a
dále po vrstevnici přes Novou Vísku, kopec Poustevník a kapličku na Markétě. Nejdelší 26 km pěší
trasa zavedla účastníky až k nejsevernějšímu tábořišti v ČR, na KLONDYK. Barevné vyobrazení
rybníku na Klondyku se stalo námětem pro pamětní list pochodu.
Pro letošní Stopu bylo využito celkem čtyř přechodů státních hranic.
Zajímavou atrakcí na startu byla ukázka severské chůze (nordic walking). Na kontrolách
obdrželi účastníci zajímavá razítka (barevné kontrolní etikety). Na krátkých trasách byly pro děti již
tradičně připraveny soutěže o bonbóny.
V cíli pochodu na ČTVERCI bylo opět velmi rušno! Účastníci obdrželi barevný pamětní list
a keramický suvenýr se sluníčkem. Zvláštní odměnu od pořadatelů a Poštovní spořitelny obdrželi 3
nejmladší a 3 nejstarší účastníci - nejmladší účastníci balíček zdravé výživy a nejstarší účastníci
tradiční keramický hrnek se suvenýrem letošní Stopy.
K občerstvení byly připraveny párky z udírny, čepované pivo, limo a sladkosti.
Hudební produkci zajistila již tradičně country skupina Srdíčko z Ústí nad Labem.
Účastníci si mohli prohlédnout výstavu o historii Severní stopy, zakoupit turistické
suvenýry, výrobky z keramické dílny Jana Krále z Dolní Poustevny a novou knihu „Vlastivěda
Šluknovska“.
V cíli byl též stánek Oborové zdravotní pojišťovny (OZP), kde si účastníci mohli nechat
změřit tlak a tělesné tuky. Pojištěnci OZP obdrželi vitamíny.

STATISTIKA
Letošní STOPA byla 2. nejúspěšnější v historii pochodu.
30. ročník
2006
1917 úč.
32. ročník
2008
1805 úč.
29. ročník
2005
1546 úč.
Nejúspěšnější trasy letošní Stopy:
8 km
453 úč.
10 km
297 úč.
15 km
248 úč.
Letošní Stopy se zúčastnilo z celkového počtu 1805 účastníků. 196 turistů z Německa a 31
z Polska. Cyklistů bylo celkem 71. Dětí se zúčastnilo 506. O zdárný průběh pochodu se staralo
přes 100 pořadatelů (30 dětí na kontrolách a hrách, 70 dospělých na startu, na trasách a v cíli).
Nejmladší účastníci :
1. Hanička Kalubová nar. 28.02. 2008
2. Vanessa Novotná
nar. 24.02. 2008
3. Veronika Sluťáková nar. 14.02. 2008

2 měs., 18 dní
2 měs., 22 dní
3 měs., 3 dny

Dolní Poustevna
Vilémov
Dolní Poustevna

8 km
3 km
8 km

Nejstarší účastníci :
1. Věra Vychodilová nar. 20.04. 1917
2. Václav Malec
nar. 25.07. 1923
3. Jindřich Prokopius nar.30.12. 1924

91 let
84 let
83 let

Rumburk
Most
Litoměřice

8 km
15 km
26 km

Účastníci mohli odcestovat ze Severní stopy opět historickým motoráčkem.
Zařazení jízdy historického vláčku mělo nesporně kladný přínos pro úspěšnost SEVERNÍ STOPY!
Pochvalu za dobrou akci si zaslouží všichni pořadatelé, kteří letošní SEVERNÍ STOPU zajišťovali.
Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně a všem spolupracujícím organizacím (turisté
ze Sebnitz, základní škola, myslivci, hasiči) a všem sponzorům.
33. ročník turistického pochodu Severní stopou se bude konat 16. května 2009.
Informace a fotky z letošního a minulých ročníků SEVERNÍ STOPY naleznete na
www.severnistopou.cz.

Ing. Jaroslav Leksa

