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Časopis Turistický zpravodaj je občasník Klubu českých turistů v Kralupech nad 
Vltavou. Přináší informace o akcích jím pořádaných a připravovaných a informuje i o 

dalších zajímavých akcích v okolí. 

Turistický zpravodaj si můžete stáhnout ze stránek Klubu českých turistů 
v Kralupech nad Vltavou nebo si ho nechat zasílat e-mailem. 

 
 

Kralupskou turistiku podporují  

 
 

Činnost TOM 3511 Vltavský paprsek je podpořena z nadačního fondu Veolia 
 
 
 
 
 
 
 
Stav členské základny k 3. 7. 2020: celkem 272 (žáci 41, žákyně 31, dorostenci 9, 
dorostenky 15, junioři 10, juniorky 13, muži 71, ženy 66, senioři 9, seniorky 7). 

 
 
 
Turistický zpravodaj 3/2020 

  
Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 

  

http://www.kralupska-turistika.cz/
mailto:kct.kralupy@seznam.cz
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Běh do hostibejckých schodů 2020 
 
Letošní Běh do hostibejckých schodů se konal ve středu 3. června 2020 za 
příjemného počasí. V pořadí již 23. ročník tradiční sportovní akce připravil a 
uspořádal pro všechny její příznivce Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou a TOM 
3511 Vltavský paprsek. V průběhu sportovního klání vládla příjemná soutěživá 
atmosféra. Při tomto ročníku výběhu na místní kopec se 187 schody, 
poznamenaném částečně hygienickými opatřeními v souvislosti s COVID-19, se 
sešlo překvapivě 122 závodníků. Stejně jako v loňském roce padl rekord v kategorii 
chlapci do 9 let. Novým držitelem rekordu se stal Petr Kolář, který vyběhl do schodů 
v nádherném čase 1:42. Loňský rekord 1:53 se v této kategorii podařilo časem 1:48 
překonat ještě Antonínu Kejmarovi. Většina závodníků se zúčastnila akce již po 
několikáté, ale stejně jako v minulých ročnících přišla řada nových nadšenců, kteří se 
rozhodli vyběhnout schody poprvé. Jediným běžcem, který se zúčastnil všech 23 
ročníků je Zdeněk Vejrosta z pořádajícího KČT Kralupy nad Vltavou. V cíli závodu 
účastníci obdrželi pamětní list a drobnou pozornost. 
 
Vítězové jednotlivých kategorií: 
předškoláci: Matyáš Gruntorád - 2:39 
děvčata do 9 let: Markéta Váňová - 2:36 
chlapci do 9 let: Petr Kolář - 1:42 (nový rekord kategorie) 
děvčata 10-13 let: Adéla Kohoutová - 1:43 
chlapci 10-13 let: Vojtěch Kolář - 1:30 
dívky 14-16 let: Nikola Houšková – 2:18     
hoši 14-16 let: Radovan Šíma - 1:33     
dívky 17-20 let: Hana Pavlíčková - 1:56 
hoši 17-20 let: Václav Wertheim - 1:21     
ženy nad 20 let: Petra Stádníková – 2:02     
muži nad 20 let: Josef Mráz - 1:17 
 
  
 
  
  

ODDÍLOVÉ AKCE  
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Mistrovství Středočeského kraje TZ - Kralupy nad Vltavou 
 

V sobotu 6. června 2020 proběhlo v 
Kralupech Mistrovství Středočeského kraje a 
závěrečný závod Středočeského poháru v 
Turistických závodech - 120 startujících - to 
vše v době, kdy se začínají uvolňovat 
koronovirová opatření. Vše proběhlo bez 
problému, všichni si závod užívají a známi 
jsou i mistři kraje. Rozdáni jsou plyšáci z 
grantu Ministerstva obrany i ceny za 
Středočeský pohár, který podpořila hejtmanka 
kraje. Mistři Středočeského kraje pro rok 2020 
jsou z našeho oddílu - Markéta Váňová, 
Jaroslav Beran, Eliška Beranová, Radek 
Amaseder, Klára Buncová, Jakub Hofman, 
Blanka Rosáková, Jan Vavřík, Vítězové 
Středočeského poháru pro rok 2020 z našeho 
oddílu jsou - Markéta Váňová, Jaroslav 
Beran, Klára Homolková, Radek Amaseder, 
Klára Buncová, Jakub Hofman, Blanka 
Rosáková, Jan Vejrosta, Markéta Homolková 

a Zdeněk Vejrosta. Nejlepším oddílem v kraji je TOM-KČT Kralupy. 
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MTB - orientační závod dvojic na kolech 
 

V neděli 14. 
června 2020 se 
uskutečnil v okolí 
Kralup nad 
Vltavou již 15. 
ročník MTBO 

orientačního 
závodu dvojic na 
horských kolech. 
Závod uspořádal 
KČT Kralupy nad 
Vltavou. Start a 
cíl byl na 

turistické 
základně u 
koupaliště. Od 
deseti hodin 
vyráží dvojice na 
trať. Startuje se v 
kategoriích M - 

kluci, D - děvčata a MD - smíšené dvojice. V letošním ročníku bylo pro závodníky 
připraveno v okolí Kralup celkem 20 kontrolních stanovišť. Na startu dostala každá 
dvojice mapu se zakreslenými kontrolami, slovní popis ke všem kontrolám a startovní 
průkaz pro zaznamenání absolvovaných kontrol. Postup mezi nimi byl libovolný a 
každá dvojice si jej volila sama. Pro pořadí v cíli byl rozhodující počet bodů ze 
správně označených kontrol ve startovním průkazu a čas strávený na trati. Za 
překročení časového limitu pak byla dvojice penalizována. V cíli dostali všichni pití a 
sušenku. Nejvíce však vyhlíželi závodníci dojezdy svých soupeřů, aby věděli, jak si 
stojí v pořadí své kategorie. Navzájem se probíraly postupy mezi jednotlivými 
kontrolami a porovnával počet kontrol, bodů a 
najetých kilometrů. Pořadatelé zvládli celou 
organizaci závodu, včetně slavnostního 
vyhlášení na výbornou. V kategorii D - děvčata 
zvítězila dvojice Andrea Němcová a Kateřina 
Malá v kategorii M - kluci stanuli na nejvyšším 
stupni Jan a Michal Blechovi a v kategorii MD - 
smíšené dvojice pak vítězí Romana a Zdeněk 
Vejrostovi. 
 
Putovní pohár pro nejlepší dvojici KČT Kralupy 
nad Vltavou získává Milan Košťák a Martin 
Chomát. 
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Hostibejcký kros 
 
V neděli 21. června 2020 jsme uspořádali 6. ročník běhu Hostibejcký kros. Na 1000 
metrů závodilo 6 dětí a na okruhu 5600 metrů se prohánělo 24 závodníků a 
závodnic, ti podle svého uvážení absolvovali 1 či 2 okruhy. Tratě byly po deštích 
mokré a místy i blátivé. Všichni bojovali ze všech sil a tak si vedle závěrečného 
ocenění všech můžou zapsat do tréninkových deníčků pěkné časy. 
 
V jednotlivých kategoriích zvítězili: 
kluci: Vojtěch Kolář 
dívky: Antonie Němcová     
M1: Jan Němec     
W1: Zuzana Kohlová     
M2: Jan Koldinský     
W2: Radka Vaňurová 
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