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|{áš seriál k výročíKlubu českých turistů (7)

Pochod Přes tři hrady přilákal za pěÍadvacet let v průměru 1860 turistů roČně
V

letošním roce si pří'

Vítkovic 33 kilometrů. Přišli

znivci turistiky připomí
loají významné výročí
před sto deseti lety totiž
vznikl Klub českých turis.

na stadión TJ Vítkovíce v po-

lovině utkání fotbalistů Vítkovic a Opavy. Na tartanovou dráhu přijely i dopro-

B

tů. Ustečtí''dálkoplazové''

navíc oslaví i kulaté jubileum svého klubu _ v Ustí
nad Orlicí se s organizovanou turistikou začalo
před osmdesáti lety.
Tyto dvoje "kulatiny'' nás
přivedly k nápadu připravit
seriál, v němž postupně představíme celou řadu turistic_

kých akcí, pořádaných

v
okresním městě a jeho okolí.
Některé z nich sice již patří
minulosti, ale i tak mají své
pevné místo v historii turistiky v našeho regionu. Podklady k seriálu nám poskytl
nadše4ý turista a pravidelný

spolupracovník orlických
novin Milan Richter, který

také spolupracuje s ústeckým

Městským muzeem na pří-

pravě výstavy

nazvané

Zdrávi došli'', která by měla
být v Ustí n. o. otevřena v
červnu letošníhoroku.
"

Přes pět vesnic
a jednu přehradu

Nekoř se vepsala do histo_
rie dálkových pochodů koncem dubna, začáÍkem května
1973. Agronom

JZD Václav

Faltus s Františkem Slavíkem
usoudili, Že to bude právě ten
nejvhodnější termín pro vycházku do přírody. V katastru Nekoř'e byla v roce 1938
postavena přehradní hráz,
hlavní část vodní plochy leŽí
v sousedních Pastvinách, tak-

že přehrada dostala jméno
Pastvinská. Tam situovali po-

řadatelé trasy první|o i následujících ročníků.Učastníci
se prošli pěti vesnicemi - Nekoří, Sedivcem, Sobkovicemi,
Studeným a Jamnýrn n. O.
Pochod byl pořádán jako
součást májových oslav. S odborem turistiky se na organi-

LL0let Klubu
českých turistů
80leÍ turisÍiky
v Ústí nad orÉcí
zaci podílelo JZD. Pochod si
našel každoročněmnoho ctitelů. Například při 4. ročníku
2. května 1976 přišlo na trasy
15 a 35 kilometrů 262 turistů.
Návštěvnost kolem tří stovek

vodné vozy, které z Nekoře
vezly konev mléka. Ta rněla

symbolizovat družbu města
a vesnice. Nekořští tak při-

spěli k oslavám 150. výročí
Vítkovic'
ZdaÍíIýbyl i druhý celookresní zimní sraz turistů,
který pořádala TJ Nekoř s
ýborern svazu turistiky oV
CSTV v Ustí n. o. 20' srpna
1983. Při 16. ročníku pochodu
Přes pět vesnic a jednu přehradu pořadatelé oslavili 75
let tělovýchovy v Nekoři. Seriál úspěšnýchpodniků byl

ukončen počátkem 90. let.

rĚre*
To, co se ani zdaleka nedaří organizátorům turistických akcí z velkých měst, se
daří s naprostou samozřej-

účastníků
se udržovala i v
dalšíchletech. Pátý, šestý i
sedmý ročníkse dočkaly experimentu, poÍadaÍelézaÍa- mostí hrstce aktivních turistů
dili do kilometráŽe i pade- ze Sopotnice. Na svůj pochod
sátku. V cíli odměňovali nej''Přes tři hrady'' přilákali za
mladšího a nejstaršího úča- 25Iet v průměru 1860 turistů
stníka i nejpočetnějšírodinu.

Nekořští turisté nezůstali
jen u pochodu, pouštěli se

do náročnějšíchprojektů, jako byl okresní zimní sraz turistů 27. únoru]-977. Početná
sešlost se mohla kromě vy-

cházky zúčastnitpoučného

výkladu o výstavbě Pastvinské přehrady a údolní elektrárny. Menšízměnu přinesl
dvanáctý ročník.Na Start se
hlásilo čímdál více dětí, pořadatelé zařadili i desetikilometrovou trasu. "Bonbónek''
připravili turisté na listopad
1985. Vytrvalci

z Nekoře

se

s kamarády z TJ Vítkovice

vydali na dálkový štafetový
pochod Nekoř-Ostrava. Sli
přes Jablonné a Cervenou
Vodu do Sumperka, druhý
den je čekala trasa přes Rýmařov a Bruntál do Opavy,
třetí den zbývalo do ostravy-

ročně' Vše začalo na pochoorlické kilometry v Mlad-

du

v

roc,e 1972, jehož se
zúčastnilapo ietná výpt av a ze
Sopotnice. "Copak bychom
v Sopotnici něco podobného

kově

nedokázali?'' řekli

si

bratři
Petr a Stanislav Lžíčařovi,ředitel školy Miloslav Coufal,
Tonda Bušák, Josef Diblík a

pár dalších.Sopotnice má
blízko ke třem zříceninám

hradů (Potšt ejn, Litice, Žam-

pach), pochod dostal název

''Přes

tři hrady"' Koná se
v květnové so-

ročníkuv roce 1976 se zúéastnilo ].362 turistů, devátého

v roce 198I již 2540 turistů.
Při jubilejním 10. ročníkuv

roce 1982 se rekord zvýšil na
2636 ičastníků.To jiŽ několikátý rok probíhala soutěž
pro rodinné kolektivy, rodiče

a

aspoň jedno dítě. Dosud
nepřekonaný rekord pochodu se podařil pÍí12. ročníku

5. května 1984 - prezentovalo
se 2881 účastníků.

Změnu přinesl 13. ročník
v roce 1985, poprvé by|y zavedeny cyklotrasy na 50 a 100

km pod názvem "Přes tři
hrady na kole''. Celkově

se

zúčastnilo2713 turistů,41 vyjelo na kole. Cyklistické trasy
byly náročné,padesátka vedla rovněž po hradech, ale po
silnici, stovka mířila na Rych-

nov' Deštné,Rokytnici,

Žamberk, Žampach a Sopot:
nici. Po revoluci nastal mírný
útlum návštěvníků i v Sopot-

V květnu 1990 přišlo
2052lidí, z toho 198 cyklistů,
Doslova černý ročníkv pětadvacetileté historii pochodů
byl devatenáctý v roce 1991.
Lilo jako z konve, přesto přinici.

šlo 310 lidí, deset jelo na kole.
Na 20. ročníkv roce 1992 přišlo I'729 lidí, z toho 251 cy-

klistů. Při 21. ročníkuroku

1993 byl start i cíl přesunut
na hřiště. Bylo to pohodlnější,'alehla'vně bezpečnějšípro
cyklisty. lŤiadvacátého ročníku v roce 1995 se zúčastnilo

2059 turistů' 455 přijelo na
kole. Pořadatelé na svém po-

chodu stále něco vylepšují,
přidali cyklotrasu na 150 km
a terénnítrasy pro horská ko-

la na 30 a 50 km. Turístéjejich snaŽení odměňují vysobotě nejbliŽší svátku osvobození vlastí. Již na první ročník kou účastí.Na 25. ročníkro12. května 1973 přišlo405 tuku 1997 přiŠloi808 účastníristů. V roce 1974 vznikl od_ ků, rekordní počet jich jel na
bor turistiky TJ Sokol So- kole _ 560. Za 25 let trvání
kaŽdoročně

potnice, dnéšníodbor KČT pochodu přišlo pořadatelům
TJ Sopotnice. Druhý ročník 46.679 turistů, ve 13 ročnících

již pořádali turisté. Počty úča- vyjelo na kolech 3089 cyklo(zr)
stníkůse stále zvyšovaly - 4. turistů.
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