
Vyhodnocení turistické sezóny 2020 

 Turisté Klubu seniorů Dolní Bečva mají za sebou již 21. ročník pravidelných ročních 

výšlapů. Letošní rok však stejně jako v jiných oblastech i naši činnost výrazně ovlivnila 

epidemie koronaviru.  Sotva jsme v březnu začali, hned jsme museli túry přerušit. Udělali jsme 

jen jednu túru, stejně tak i na konci dubna. Teprve od května nám sezóna vlastně začala, počasí 

přálo a tak jsme každý týden mohli absolvovat nějakou túru. Poměrně teplý listopad nám 

umožnil prodloužit sezónu, Uskutečnili jsme v něm 3 túry. Počet účastníků byl však po celý 

podzim omezen vlivem koronaviru. Uskutečnili jsme celkem 27 túr.  Tento rok jsme 

neplánovali dlouhé túry, vybírali jsme si spíše zajímavé a dosud námi neprošlapané úseky, často 

dosti vzdálené (okolí Kelče, Luhačovic, Hošťálkové, Valašských Klobouků). Moc nám 

pomohlo snížené jízdné na dopravu. Celkem jsme při 27 túrách ušli 291 km, průměrná délka 

túry činila 10,7 km. Nejdelší byla 15ti km túra kolem Velkých Karlovic a pak tři 14ti km túry 

po hřebenu vsetínských hor. 

 Našich výšlapů se zúčastnilo celkem 18 osob. Nejvíce – 14 osob – nás bylo na 

červencové túře z Čartáku na Benešky, pak 3x po 14 osobách na letních túrách.  Nejčastěji nás 

bylo 9-11, teprve při covidem omezovaných  podzimních  túrách nás  šlapalo jen do  šesti  osob. 

Letos největší počet ( 275 km ) si zapsala Lidka Linhartová. Naše nejstarší parťačka Anežka 

Blinková nechala za sebou mladší a ušla 253 km. Následovali Miluše Helie - 244 km a Jarka 

Kulišťáková - 243 km. Jarda Blinka ušel 239 km, Lidka Juříčková 236 km. Přes 200 km si do 

svých součtů zapsaly ještě Jana Divínová – 231 km a Alena Blinková – 223 km.    

Podívejme se ještě na některá zajímavá čísla z činnosti turistického oddílu v období let 

2000 – 2020: 

 Celkem se za těchto 21 roků uskutečnilo 639 túr  v celkové délce 7652 km 

 Celkem se našich výšlapů zúčastnilo 80 osob 

 Nejaktivnějšími turisty byli :     Blinka Jaroslav - ušel  6593 km 

                    Blinková Anežka       5254 km 

                                                              Hrstková Božena           3950 km  (zemřela 2015) 

                                                               Hrstka Jan                     3916 km (zemřel 2012) 

                                                               Divínová Jana               3820 km 

                                                               Porubová Matylda         3427 km (zemřela 2014) 

                                                               Vojkůvková Milada      3006 km   

                                                               Linhartová Milada         2950 km       

                                                               Válek Jan                    2895 km 

                                                                Slížková Anna        2780km 

 Děkujeme všem našim „šlapeťákům“ za aktivitu v minulém roce a přejeme jim, aby i 

v  roce  2021 byli zdraví a čilí a aby jim především koronavir  nebránil se účastnit všech našich 

výšlapů. A budeme se těšit, že  při našich toulkách  po našich krásných Beskydech i Javorníkách 

se rozšíří naše řady o další milovníky turistiky.  

 

 


