
Novoroční výšlap na Čertův kámen 

 

Dne 1.1.2012 se uskutečnil již IV. ročník tradičního novoročního výšlapu na tzv. 

Čertův kámen pořádaného Sokolem Osek. Všichni účastníci akce se v 11:00 hodin dostavili 

na seřadiště k soše sv. Jana Nepomuckého, místně zvaného sv. Ján, kde byl po nezbytných 

zdravicích, uvítacím proslovu a po zhotovení hromadného fota, vlastní výšlap zahájen. Ještě 

na tomto místě bylo rozhodnuto o neplánované změně trasy, která byla pod vlivem rozmarů 

počasí přesunuta z oranice na nezpevněné polní cesty, aby všichni u Čertova kamene 

nevypadali jako valící se hroudy hlíny. Dav účastníků prošel Osekem ještě pohromadě. 

K roztrhání chodeckého pelotonu došlo až za obcí, kde se odbočilo z hlavní asfaltové silnice 

na rozbahněnou polní cestu vedoucí k osadě Hudlice. Zde byla první občerstvovací zastávka. 

Někteří účastníci dobrovolně doplnili hladinu alkoholu již nabytou z předchozí silvestrovské 

noci, ostatní, zejména děti, splnily pitný režim lihuprostými nápoji. Od Hudlic se pokračovalo 

mezní cestou k lesu, poté po březích Kokotských rybníků až k nedalekému místu pod 

mapovým označením Ostrý kámen, zvaný též Čertův, v nadmořské výšce 473,8 m. Zde bylo 

v polních (vlastně v lesních) podmínkách pro všechny účastníky připraveno téměř královské 

občerstvení sestávající ze studené i teplé kuchyně a tekutin všeho možného druhu. Nechyběla 

ani možnost akumulace tepla z rozdělaného ohně, která nebyla, až na malé výjimky a 

z důvodu vpravdě podzimního počasí, téměř zapotřebí. Všichni k cíli došlí účastníci byli také 

odměněni pamětním listem jako důkazem účasti.  

Po zhruba hodinové občerstvovací přestávce a po přednesení hlavního projevu dne se 

část původního chodeckého pelotonu odebrala ke zpáteční cestě. Zbytku setrvávajících se na 

první pokus nepodařilo odloučení od občerstvovacího centra, zejména od tekutin zde 

podávaných. Rovněž směr zpáteční cesty byl pořadateli částečně upraven tak, aby účastníci 

svými chodidly neničili již tak poničenou příchodovou cestu, ale zejména proto, aby se mohli 

kochat dalšími panoramaty z místa u nejvyššího bodu těchto končin, a to zalesněného vrcholu 

pod názvem Kokotsko s nadmořskou výškou 501,4 m. Po překonání téměř nejvyššího bodu 

započal sestup do nedaleké obce Vitinka, kde nejdříve lesní a poté polní úvozová cesta 

vyústila na asfaltovou silnici. V obci Vitinka se u několika chodců poprvé projevila únava 

z náročného sestupu z nejvýše položeného místa novoročního výšlapu, proto spočinuli 

v místním provizorním hostinci. Ostatní vidouce v dálce a mlžném oparu obrysy Oseka 

pokračovali dále v krácení vzdálenosti k cílovému místu. Vlastní návrat do Oseka byl jak 

jinak než změnou směru postupu, a to odbočením z asfaltové silnice na rozbahněnou mezní 

cestu vedoucí k oseckému rybníku a po jeho hrázi do vsi. Účastníci novoročního výšlapu 

svým výkonem urazili vzdálenost mezi 12 až 15 km a překonali výškový rozdíl cca 90 m 

(Osek 403 m n.m.). Této akce se za IPA ČR, ÚS Plzeň zúčastnili členové s rodinnými 

příslušníky v počtu 4 osob.  

Zpracoval: Vítězslav Šmídl  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


