
Severní stopou  -  41. ročník - sobota 20.5. 2017 
( Mezinárodní turistický pochod ) 

 

 V sobotu 20. května 2017 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci 

s Městem Dolní Poustevna 41. ročník turistického pochodu SEVERNÍ STOPOU. 

 

 Počasí bylo celý týden před STOPOU teplé a slunečné. Předpověď počasí na sobotu nebyla 

moc příznivá (bude chladněji, zataženo a po dvanácté déšť). V sobotu bylo opravdu chladněji a 

zataženo. Odpoledne se ale vyjasnilo a oteplilo. Déšť se nekonal. Počasí bylo tedy pro turistiku 

přímo ideální. 

Letošní STOPA měla opět velkou účast - 1.590 účastníků. 

Celková účast mohla být ještě vyšší, kdyby nedošlo v sobotu ráno u Šluknova k nehodě na 

železnici. Ze Šluknova do Mikulášovic jela náhradní autobusová doprava. Došlo tedy k časovému 

zpoždění. Někteří turisté to vzdali a do Poustevny nepřijeli. 

 

 Severní stopa neměla letos start ve Velkém Šenově. Start byl pouze v Dolní Poustevně 

v areálu turistické základny. Turisté si mohli vybrat pěší trasy od 3 km do 25 km (celkem 6 tras). 

Cyklisté absolvovali trasy od 6 km do 32 km (celkem 3 trasy). 

 

 Turistickou atrakcí letošní STOPY byla nově vyznačená žlutá turistická trasa z Dolní 

Poustevny do Německa na vrch Gerstenberg, kde je Solný sloup. 

První kontrola byla u lavičky se sochou Bílé paní. 

Delší trasy navštívily vrch Unger (rozhledna zde byla bohužel uzavřena). 

Nejdelší trasa 25 km a cyklotrasa 32 km vedly přes rozhlednu na Götzinger Höhe (ta byla otevřena). 

Většina účastníků prošla i kolem kapličky na Markétě. 

 

Na kontrolách obdrželi turisté zajímavá razítka - barevné kontrolní etikety. 

Na krátkých trasách byly pro děti již tradičně připraveny soutěže o bonbóny. 

Zvláštní odměnu získaly malé děti, které plnily podmínky akce „Toulavý kočárek“. Účastníci s 

kočárky absolvovali krátké trasy 3 km, 5 km a 8 km. 

 V cíli pochodu na ČTVERCI bylo opět velmi rušno. Turisté přicházeli, hrála kapela Srdíčko 

a hlavně bylo spoustu času se potkávat se sousedy, kamarády a turisty nejen z Čech a Moravy, ale i 

z Německa a Polska. Všichni turisté obdrželi barevný pamětní list a keramický suvenýr.  Zvláštní 

odměnu obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci. 

 

K občerstvení byly připraveny párky z udírny, turistické steaky, pivo, limo a sladkosti. 

Hudební produkci zajistila opět country kapela Srdíčko z Ústí nad Labem. 

Účastníci si mohli zakoupit turistické suvenýry a výrobky z keramické dílny. 

Děti i dospělí si mohli vyzkoušet střelbu - paintball. 

Mnoho dětí využilo akce - malování na tvář. 

 

 

 

S T A T I S T I K A 

 

Letošní STOPY se zúčastnilo  1.590 účastníků a 90 pořadatelů, tedy 1.680 celkem. 

Letošní ročník byl  6. nejúspěšnější v historii pochodu. 

 

Nevyšší účast byla v roce 2006 na 30. ročníku - 1.917 účastníků. 

Druhá nejvyšší účast v roce 2008 na 32. ročníku - 1.805 účastníků. 

 



Nejúspěšnější trasy letošní STOPY: 

  8 km  482 účastníků 

  5 km   328 účastníků 

 

Z celkového počtu 1.590 účastníků bylo 106 turistů z Německa a 12 z Polska. 

Cyklistů jelo celkem 44. Dětí se zúčastnilo 488. Kočárků bylo asi 50. 

O zdárný průběh pochodu se staralo 90 pořadatelů (25 dětí na kontrolách a hrách, 65 dospělých 

na startu, na trasách a v cíli). 

 

Nejmladší účastníci : 

1. Lukáš Vytlačil     nar. 12.03. 2017 2 měsíců,   8 dnů      12 km Šluknov            

2. Nikol Klásková     nar. 12.03. 2017 2 měsíců,   8 dnů 5 km Rumburk    

3. Elen Bláhová             nar. 02.02. 2017 3 měsíců, 18 dnů 5 km Rumburk 

 

Nejstarší účastníci : 

1. Jindřich Prokopius     nar. 30.12. 1924 92 let,  4 měsíce 5 km Litoměřice    

2. Gerta Kokšalová     nar. 09.03. 1925     92 let,  2 měsíce 8 km Mikulášovice    

3. Hans Otto      nar. 12.01. 1926     91 let, 4 měsíce 5 km Dürrröhrsdorf-Dittersbach

    

 

Pochvalu za dobře zorganizovanou a zabezpečenou akci si zaslouží všichni pořadatelé, kteří 

letošní Severní stopu zajišťovali. Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně, základní 

škole a všem sponzorům. 

 

Informace a fotky z letošního a minulých ročníků SEVERNÍ STOPY naleznete na  

www.severnistopou.cz. 
 

Příští turistický pochod Severní stopou se bude konat v sobotu 19. května 2018. 

 

 

 

 

    Ing. Jaroslav Leksa 

    předseda KČT Dolní Poustevna 

http://www.severnistopou.cz/

