
 
28. ro čník pochodu Mánesovou stezkou. 

Letošní „Mánesovce“ nep řálo 
počasí Už od pond ělí pršelo, a 
když p řestalo pršet za čalo lít. 
Déšť zp ůsobil ve Slezsku i 
povodn ě. 

Není divu, že se takové po časí 
odrazilo v ú časti. Ú čast byla 
nejnižší v celé historii pochodu, 
jen nejv ěrn ější ú častníci se 
vydali do rozmoklých hor. 

Nejd říve byly v pátek zrušeny 
cyklotrasy na 45 a 65 km a když v 
sobotu v 4:30 ješt ě pršelo, tak 
byla zrušena i trasa 52 km pro 
pěší. P řesto m ůžeme mluvit o 
št ěstí na po časí. V 5 hodin ráno 
přestalo pršet. Skalní turisté, 
kte ří se nedali odradit po časím, 
šli bez dešt ě. Po poledni na 
chvíli vysvitlo i slunko. Jenom 
několik posledních opozdilc ů p ři 
sestupu z Kozubové dostihl slabý 
déš ť. Ve čer ale už op ět pršelo.  

Nezbývá než pod ěkovat všem 58 
pořadatel ům, kte ří se na p říprav ě 
pochodu podíleli. A ť už 
prochladli ráno na startu, šli v 
bahně záv ěr tras nebo mrzli v 
cíli p ři čekání na pochodníky. 
Stejn ě musíme pod ěkovat chata řům, 
kte ří se p řipravili na velký 
počet ú častník ů a potom je 
navštívila jen p ětina obvyklého 
počtu. Nap říklad na Kamenitém 
vařili v polní kuchyni „Mánes ův 
eintopf“. 

Fotografie z letošního pochodu 
najdete na adrese: 

http://www2.trz.cz/Hory/ManesovaStezka2007/index.ht m 

Text pro T řinecký hutník: 

Mánesovka op ět rekordn ě. 
Turistického pochodu Mánesovou stezkou (28.roč.) se 
zúčastnil opět rekordní počet účastníků, bohužel ale, v 
opačném slova smyslu. Celý týden náš kraj trápily vydatné 
deště a to natolik, že organizátoři tohoto tradičního 
celostátního pochodu byli nuceni zrušit nejdelší trasy pro 
cyklisty a také trasu 52 km pro pěší. " Na hřebenech 
Beskyd ještě v sobotu brzy ráno byla mlha  a silný vítr, a po 
celonočních lijácích byly trasy rozmočeny tak, že by to 
mohlo ohrozit zdraví účastníků a v nemalé míře i z důvodu 
ochrany přírody. Proto jsme přistoupili k tomuto kroku" , 
sdělila V.Byczanská z Klubu českých turistů Třinec. Přesto, 
že se během dne docela vylepšilo počasí, předchozí dny 
měly vliv na účast - na šesti trasách se objevilo 248 turistů 
a cyklistů. Je to nejnižší účast za celou dobu trvání 
pochodu, jehož průměrná účast bývá kolem 1500 
účastníků. Rekord držel rok 1990, kdy za stejně nevlídného 
počasí  přišlo 314 turistů. V cíli na všechny čekal obdiv 
pořadatelů (celkem 58), občerstvení, zlevněné vstupenky 
na národopisné slavnosti a také hudební překvapení, 
folková skupina "Sebranka" z Třince. 
Organizátoři KČT Třinec si opět velice považují iniciativu 
Nemocnice na Podlesí, která se stala tradičním partnerem 
třineckého klubu turistů, a v cíli pochodu zdarma měřila a 
vyhodnocovala tlak, tuk a cholesterol účastníků, kteří toho 
hojné míře využili.  
Statistika pochodu:  
Trasa 35 km  43 turistů 
25 km  45 
15 km 80 
12 km 37 
20 km /ze SR/   6 
Cyklotrasa 25 km 37 cyklistů. 
Nejvzdálenějším a také nejstarším účastníkem byl pan 
Formánek z Varnsdorfu (ročník 1931), který absolvoval 
trasu 35 km ze Stříteže. Nejstarší ženou byla paní 
V.Štěpánková z Třince (roč. 1938, trasa 15 km).  


