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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… 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Turistický zpravodaj 4/2013 
 

Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 
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Běh do hostibejckých schodů 2013 

 
Ve středu 4. září 2013 se uskutečnil v náhradním termínu pod 
záštitou Klubu českých turistů a Asociace turistických oddílů 
mládeže v pořadí již 16. ročník „Běhu do hostibejckých schodů“.  
V tradiční první červnovou středu se běh nemohl uskutečnit díky 
povodním. Letos celé akci včetně slavnostního vyhlášení přálo 
počasí - bylo krásné slunečné teplé odpoledne.  
V tomto ročníku padly hned dva traťové rekordy. V kategorii 
dívky 10-13 let vylepšila stávající rekord časem 1:28 Lenka 
Čechová a v kategorii ženy nad 20 let ustanovila nový rekord 
časem 1:29 Lenka Pechová. Tradičního výběhu na místní kopec 

- se 187 schody - se v letošním roce zúčastnilo 103 závodníků, což je v historii 
výběhu druhá nejvyšší účast.  
Většina závodníků se zúčastnila akce již po několikáté, ale i letos se opět našlo 
několik nových nadšenců, kteří se rozhodli vyběhnout schody poprvé. Nyní již zůstal 
pouze jediný běžec, který se zúčastnil všech 16 ročníků, a tím je Zdeněk Vejrosta z 
pořádajícího Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou.  
Slavnostní vyhlášení proběhlo za účasti radního města Kralupy nad Vltavou a 
předsedy sportovní komise Jana Špačka. Poděkování patří městu Kralupy nad 
Vltavou, které akci podpořilo z grantového schématu na podporu zájmových aktivit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vítězové jednotlivých kategorií:  
 
dívky do 9 let: Alžběta Čiperová - 2:20   
chlapci do 9 let: Marek Truhlář - 2:01  
dívky 10-13 let: Lenka Ćechová - 1:28 (nový rekord kategorie)   
chlapci 10-13 let: Daniel Bohata - 1:40   
dívky 14-16 let: Tereza Popová - 1:59  
kluci 14-16 let: Albert Málek - 1:19   
dívky 17-20 let: Blanka Rosáková - 2:04   
kluci 17-20 let: Marek Gecašek - 1:23   
ženy: Lenka Pechová - 1:29 (nový rekord kategorie)   
muži: Vít Procházka - 1:10   

  

PROBĚHLÉ AKCE 
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Voda – Jizera – 2013 

 
V pondělí 19.8. ráno se nadšení vodáci scházejí na kralupském nádraží, aby vyrazili 

vstříc novým dobrodružstvím. Neodradily je ani zprávy o nepříznivém stavu vody na 

Jizeře. Po poledni dorážejí do Malé 

Skály, kde je už od předchozího večera 

Kamil s Luckou a Eliškou s věcmi a 

loděmi. 

Vzhledem k nízkému stavu vody a 

složení expedice jedeme v klidu a 

počet ujetých kilometrů 

přizpůsobujeme aktuální situaci. Jizera 

je samý jez, což nám ale letos moc 

nevadí – alespoň je na čem jet. 

Bohužel žádný z jezů nebyl sjízdný, 

takže pokud to jde koníkujeme, jinak 

přenášíme. 

Projíždíme Turnov, Ploukonice, Březinu, Mnichovo Hradiště či Malou Bělou, užíváme 

si spoustu srandy. Navštívili jsme také pivovar ve Svijanech, kde jsme byli na exkurzi. 

Po celou dobu putování se žádná posádka necvakla. Cílovou stanicí se nám stal 

Debř, odkud jsme v sobotu 24.8. po poledni vlakem odjeli zpět domů. 

Krásných 5 dní na řece Jizeře se všem deseti účastníkům moc líbilo a v lodích jsme 

urazili celkem 49,3 km. Tak zase za rok, Ahóóój. 
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Mezinárodní mistrovství - 14. 9. 2013  
Orlová  

V sobotu 14. září 2013 se uskutečnilo v Orlové (Moravskoslezský kraj) Mezinárodní 
mistrovství v turistickém závodě. Právo reprezentovat má vždy 8 nejlepších 
závodníků příslušné kategorie, do týmu České republiky se probojovalo i 15 
kralupských závodníků, do týmu Peru jsme pak dodali jednu reprezentantku.  
Tratě v Orlové byly připraveny kvalitně a díky bahnu prověřily opravdu každého. 
Všichni naši reprezentanti podali bojovný výkon, a to se projevilo i v konečných 
výsledcích.  

Naše umístění 

  1.místo : Vojtěch Kozelka (nejmladší žáci), Vít Procházka (muži A) 
  3.místo : Jan Kareš (muži A) 
  4.místo : Vojtěch Proschl (starší žáci), Tereza Popová (mladší dorostenky),      
       Lenka Pechová (ženy A), Romana Vejrostová (ženy B)  
  5.místo : Blanka Rosáková (ženy A) 
  6.místo : Zuzana Procházková (ženy A), Karel Šimek (muži B) 
  7.místo : Eliška Kozelková (nejmladší žákyně), Eliška Došková (mladší žákyně),   
       Daniel Sosnovec (mladší dorostenci), Zdeněk Vejrosta (muži B) 
  9.místo : Blanca Česnek Lomas (mladší žákyně) 
13.místo : Helena Pavlů (mladší žákyně) 

Svými výsledky jsme i my přispěli k celkovému vítězství České republiky. 

 

 

  

TURISTICKÝ ZÁVOD 
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Běžecké časovky - Training Run Tour 

Pokud rádi běháte a chcete si běžeckou přípravu zpestřit ostřejším tréninkem, ještě 

stále máte dost času zapojit se do běžeckého oddílového poměřování TOM 3511, 

které je, stejně jako časovky MTB, otevřené široké veřejnosti. Od března do 31. 10. 

2013 je vypsáno 9 běžeckých časovek v okolí Kralup nad Vltavou. Tyto tratě si 

můžete zaběhnout kdykoliv se Vám zachce a kolikrát budete chtít. Po absolvování se 

přihlásíte pod svým profilem na stránkách běžecké ligy (http://www.kralupska-

turistika.cz/beh/) a dosažený čas si zapíšete. Jediné, co zjistíte, je Vaše aktuální 

pořadí. Časy se odtajní až po skončení tour, kdy budou vítězové oceněni na 

závěrečném vyhlášení. 

 

Časovky MTB  -  Tréninková MTB Tour 

Tratě časovek jsou uveřejněny na webu TOM a je na každém, kdy si je zajede – dle 

chutě, počasí apod. Nejsou dlouhé, zvládne je každý buď tempem smrt, nebo na 

pohodu. Jsou umístěny v Kralupech nebo jeho blízkém okolí, aby byly v dosahu i pro 

lenochy a mohl si je zájemce projet i když má málo času. Soutěž je otevřena všem 

zájemcům – i nečlenům 

Po celou dobu jsou tajné časy, za které se časovky absolvují. Je známé pouze 

pořadí a časy se odtajní ke konci sezóny – zpravidla v říjnu. No a hned je vidět, kdo 

jak měl v průběhu roku najeto. 

Na Tréninkovou Tour jsme získali finanční prostředky od města a budou využity na 

závěrečné vyhlášení jak MTB, tak běhů. Časovky jsou vlastně při tréninku takové 

intervaly a v průběhu roku si může každý porovnat, jak na tom je. Nebo si to zajet 

volně s rodinkou a udělat si takovou domácí soutěž. Více informací 

na  http://www.kralupska-turistika.cz/mtb/ 

   

  

 
  

BĚŽECKÉ A MTB AKTIVITY 
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Barokomaraton 2013 

 
První zářijovou sobotu si vybíráme akci s názvem Baroko Maraton. V rámci tohoto 

podniku máme na výběr ze 4 délek tratí a využíváme všechny – maraton absolvují 

Honza Kol. a Vašek, 1/2maraton Vejtek s Peterem, na desítku jde nejpočetnější 

skupina – Zuzi P., Zuzi K., Honza L. a na 4,2km vysíláme Tomíka V. 

Počasí je parádní, možná až trochu vedro, ale nevadí to. Nejedeme sem pro nějaké 

velké výkony, ale vyzkoušet si nezvyklou trať a nasbírat zkušenosti a především si to 

užít.  

V 10 hodin je tu start desítky, 2 minuty po něm startují dlouhé tratě najednou a půl 

hodiny nato trať 4,2km, kde je Tomík trochu jako učitel v mateřské školce. Většina 

účastníků je dětí :) 

Do cíle se dostáváme postupně všichni a to s úsměvem na rtech. Tratě jsme si užili 

do dna a moc se nám to líbilo vč. atmosféry v centru závodu.  

Naše dosažené výsledky: 

  

Vašek 3:56:16 19/40 

Honza Kol. 4:08:15 25/40 

Vejtek 1:40:01 14/76 

Peter 2:06:53 14/17 

Honza L. 57:24 21/36 

Zuzka P. 58:43 11/58 

Zuzka K. 1:02:59 16/58 

Tomík 27:55 24/27 
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Krkonošská 70 MTB 

Tento závod trojic se loni líbil a tak se hlásí loňský tým ve stejném složení – Zdeněk, 

Romča a Karel (nikdo jiný nenašel odvahu). Ovšem z důvodu zranění z předešlého 

závodu (Manitou Železné hory – Chrudim) nám odpadá Romča. Nakonec nás 

zachraňuje Lenka (Pešajda) a tak vyrážíme ve složení – Zdeněk, Lenka a Karel. 

V Jánských lázních nás vítá poměrně solidní počasí – oblačno, 15°C a hlavně neprší 

(trochu se změnila předpověď). Hned po startu se ujímáme vedení a útočíme 

nejenom na vítězství v kategorii, ale i celkově – hluboko za sebou necháváme ostatní 

týmy. Vedení si musíme řádně vychutnat, startuje se v 30sec intervalech a máme 

startovní číslo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakonec zhodnocujeme situaci, zvolňujeme tempo a jedeme takticky :-). Trať je 

poměrně náročná, přeci jenom 2 200m převýšení na 65km převážně v terénu není 

zadarmo. Za to jsme odměněny super výhledy a pěknými sjezdy. 

Do cíle jsme dorazily ve zdraví a bez technických problémů. Na závěr bych chtěl 

uvést, že takto pěkná trať je snad srovnatelná pouze s top závodem Král Šumavy, jak 

zvoleným terénem trati, tak náročností. 

 

Zdeněk, Lenka, Karel 5:07:45 8/31 
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V letošním roce byla již po 

sedmé vyhlášena Klubem 

českých turistů v Kralupech 

nad Vltavou fotosoutěž 

s tématikou „Turistická 

momentka“, která je otevřená 

pro všechny členy KČT 

Kralupy nad Vltavou bez 

omezení. Do soutěže můžete 

posílat své barevné i černobílé 

fotografie v tištěné podobě, 

zhotovené na kvalitní tiskárně 

nebo na klasickém 

fotografickém materiálu - minimální rozměr soutěžní fotografie je 13x18 cm. Snímky v 

digitální podobě a diapozitivy se do soutěže nepřijímají.  

 

Zaslané fotografie pořízené v roce 2013 musí být opatřeny popisem, který zahrnuje 

název soutěžní kategorie, název snímku a jméno oblasti, kde byl snímek pořízen. 

Jméno a adresu autora fotografie(í) napište na zvláštní papír a doplňte seznam s 

názvy všech svých zaslaných snímků (jeden autor může zaslat maximálně 3 snímky 

do jedné kategorie). Je to z toho důvodu, aby „porotci“ posuzující fotografie neznali 

jméno autora a nebyli tím nijak ovlivněni. 

Uzávěrka soutěže je v pondělí 20. 1. 2014, pro přijetí do soutěže rozhoduje datum 

poštovního razítka na obálce nebo datum osobního předání. Vyhodnocení proběhne 

10. 2. 2014. Výsledky fotosoutěže budou vyhlášeny nejpozději 17. 2. 2014 na 

internetových stránkách kralupské turistiky (www.kralupska-turistika.cz/kct). Soutěžní 

fotografie zůstávají majetkem KČT Kralupy (při zachování autorských práv) a 

nevracejí se. Výherci jednotlivých kategorií budou odměněni. 

Vyhlášené soutěžní kategorie:  

I. Akce TOM a KČT 

II. Turistický závod / závody MTB 

III.  Individuální turistika a cestování 

IV. Živá příroda (zvířátka, rostliny, stromy…) 

Kontaktní osobou je Jan Koldinský (e-mail: koldinskyj@gmail.com, telefon: 731 633 

693).  

FOTOSOUTĚŽ 2013 

mailto:koldinskyj@gmail.com
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OSTATNÍ ODDÍLOVÉ AKCE 

 

Výlet na výstavu plakátů Alfonze Muchy 
 

V sobotu 7.září 2013 vyrážíme do Prahy na jedinečnou 

výstavu plakátů Alfonze Muchy. 

 

Vyrážíme vlakem v 9.41, z Masarykova nádraží přes 

náměstí Republiky k Obecnímu domu – vystojíme si 

frontu na vstupenky – necelou půlhodinku a pak se již 

jdeme kochat. 

Dva sály plné plakátů – jedná se o největší sbírku (chybí 

pouze 3) Muchových plakátů, kterou zapůjčil bývalý náš 

tenista Ivan Lendl. 

Dozvídáme se spoustu zajímavých věcí, jak o Muchovi, tak o tom jak díla vznikala. 

 

Po výstavě společné foto a pak opět vláčkem do Kralup, kde jsme těsně před půl 

čtrnáctou. Bylo to fajn. 
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PŘÍPRAVUJEME  

 

Turistický závod - Mistrovství České republiky štafet 

 

5. října 2013 budeme pořádat Mistrovství České republiky štafet.  

Závod se uskuteční v Dřínovském háji (ze strany obce Zlosyň). 

Prosíme co nejvíce našich členů, příznivců a rodičů dětí – udělejte si prosím čas a 

přijďte nám pomoci – bude třeba na 100 organizátorů, rozhodčích, pomocníků a 

dalších funkcí, bez kterých se závod neobejde. 

Již předem moc díky. 
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Velvarský Tolar 

 

Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou a TOM 3511 Vltavský paprsek 
 

ve spolupráci s Městským muzeem Velvary pořádají 
 

v sobotu 19.října 2013 
 

turistický pochod 
VELVARSKÝ 

TOLAR 
 
 

STARTY: od nádraží ČD Kralupy nad Vltavou - 8.30 - 10.00 hod. 
 

Městské muzeum Velvary - 10.30 - 12.00 hod. 
 

Doporučené trasy:  9, 15, 16 a 24 km 
 

STARTOVNÉ:  10,- Kč 
 
 
 

CÍL: Městské muzeum Velvary (Pražská 109) - 10.30 - 15.00 hod. 
 

Účastníci pochodu mají vstup do expozice muzea zdarma, 
zájemcům bude umožněna prohlídka Pražské brány 

 
 

Můžete zvolit i svou libovolnou trasu a účastníkem pochodu se stát 
přihlášením v cíli 

Akci můžete absolvovat též na kole 
 
 

V rámci pochodu lze plnit OTO Kralupsko 
 

Informace: KČT Kralupy nad Vltavou, Ke Koupališti 182, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou 
http://www.kralupska-turistika.cz/kct    
e-mail: kct.kralupy@seznam.cz 

 
  

 
 
 Akce se koná za podpory města Kralupy nad Vltavou 

 
 

 

http://www.kralupska-turistika.cz/kct
mailto:kct.kralupy@seznam.cz

