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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… 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stav členské základny (k 31. 7. 2014) - celkem 275 (žáci 39, žačky 39, dorostenci 14, 
dorostenky 8, junioři 29, juniorky 17, muži 63, ženy 52, senioři 10, seniorky 4). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 4/2014 
 

Vydává: KČT Kralupy nad Vltavou 
Internet:  www.kralupska-turistika.cz 
E-mail:  kct.kralupy@seznam.cz 
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Vodácké putování TOM 3511 Vltavský paprsek se 

uskutečnilo v termínu od 3. do 9. července 2014 po 

Berounce. Volba řeky se ukázala jako dobrá, protože na 

jiných řekách bylo vody nedostatek. Naštěstí v Berounce 

nějaká voda zbyla, i když k ideálu to mělo daleko.  

Čtrnáct účastníků vodního putování začalo svojí pouť 

v Plzni, když jsme se naloďovali ještě na Mži. Postupně 

jsme zdolávali jeden úsek Berounky za druhým, když místy 

našeho přenocování byl Chrást, Liblín, Zvíkovec, Bronov a 

Račice. Cílem plavby byl Nižbor – zdolali jsme 97 kilometrů „Staré řeky“. Pro mnohé 

to byl první křest na vodě a tak je jen jedno cvaknutí je úspěchem. Navštívili jsme i 

památky v okolí – hrad Křivoklát a historickou rychtu Zbečno.  

  

BEROUNKA 2014 
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 Ve středu 11. 6. se odehrál tradiční brenbalový 

turnaj, kde jsme se, i přes výzvy k ostatním oddílům 

hrajícím tuto hru, utkali opět pouze s ASPV Veltrusy. 

Stavíme 2 týmy ve složení: 

Červený tým: Blanca, Dan, Eda, Eliška K., Helča, 

Kuba Hof., Kája, Klárka, Kryštof, Marek V., Terka a Vojta P. 

Žlutý tým: Adélka B., Andrea, Deli, Honza P., Bambus, Kuba R., Kačka Po., Kamča, 

Lucka G., Marek Šp., Nýna a Vojta Koz. 

 

Veltrusy mají se složením týmu trochu potíže a tak se hry účastní i trenéři. 

Počasí hrozilo deštivými přeháňkami, které se ukázaly zejména v posledním zápase 

a k tomu vál celkem silný vítr směrem k základní čáře, takže se nezřídka stávalo, že 

byli breneři přehazováni. 

V prvním zápase se utkaly oba kralupské týmy a zápas byl do samotného konce 

vyrovnaný a po několika taktických chybách 

na obou stranách skončil vysokým a 

těsným skóre 80:79 pro Červený tým. 

Veltrusy se tedy ve druhém zápase utkaly 

se Žlutým kralupským týmem a porazily jej 

98:52. O celkovém prvenství tedy rozhodne 

poslední zápas. V něm je skóre dlouho 

vyrovnané, ale velikou bojovností se 

kralupským v závěru zadařilo získat několik 

bodů navíc a tím vyhráli i celý turnaj. Skóre 

rozhodujícího zápasu se zastavilo na 

konečných 67:63. 

V závěru proběhlo tradiční vyhlášení, 

focení týmů a předání poháru vítěznému 

týmu. Na podzim budeme obhajovat 

vítězství na hřišti Veltrus, kam se jako vždy 

těšíme. 

  

BRENBALOVÝ TURNAJ 
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V úterý 17.6.2014 jsme uskutečnili 
brigádu na zelené turistické značce 
Kralupy – Velvary, konkrétně na třech 
místech : 
1/ narovnání patníku s turistickými 
značkami na rohu lesa Lutovník 
2/ přemístění orientačního kolíku se 
šipkami ve zlomu cesty mezi Novým 
Dvorem a Velvarským hájem 
3/ prostříhání průchodu trnkami do 
Velvarského háje, ze strany od Kralup 
 
Brigády se zúčastnilo 11 členů KČT 
Kralupy nad Vltavou. 

 

 

 

MTBO Kralupy - 9. ročník 

V neděli 22. června 2014 proběhl 9. ročník orientačního 
závodu dvojic na horských kolech.  
Množství kontrol a časový limit 3 hodin nutil vedle šlapání 
zapojit i hlavu a volit správné postupy. Závod se uskutečnil 
tentokráte pod taktovkou Karla Šimka.  
 

Oddíl reprezentovalo 15 závodníků a ti 
vybojovali 4 medaile - v kategorii dívek obsadily 
2. místo Lenka Pechová a Pavlína Kolářová a 3. 
místo pak Petra Gottliebová a Zuzana Kohlová. 
V kategorii mužů 2. místo obsadili Michal a 
Pepa Blechovi. Mezi smíšenými dvojicemi pak 
1. místo získala dvojice Romana a Zdeněk 
Vejrostovi.  
Putovní pohár pro nejlepší dvojici z kralupského 
KČT získala zpět do svého držení dvojice 
Romana a Zdeněk Vejrostovi.  

  

BRIGÁDA – ZELENÁ TURISTICKÁ ZNAČKA 

KRALUPY - VELVARY 

PROBĚHLÉ AKCE 
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Běh do hostibejckých schodů 2014 

Ve středu 4. června 2014 se uskutečnil pod záštitou Klubu 

českých turistů a Asociace turistických oddílů mládeže v 

pořadí již 17. ročník „Běhu do hostibejckých schodů“. V 

průběhu akce přišli závodníky i pořadatele podpořit 

starosta města Kralupy nad Vltavou Petr Holeček a 

místostarosta Libor Lesák. Stejně jako při minulém ročníku 

přálo v současné době již tradičnímu běhu počasí. Ze 

zataženého nebe sice spadlo pár kapek, ale jinak panovaly 

téměř ideální podmínky pro závod.  

 

V tomto ročníku padly hned 

dva traťové rekordy. V 

kategorii dívky 10-13 let vylepšila o 3 vteřiny svůj 

rekord z minulého roku Lenka Čechová časem 1:25 a 

v kategorii dívky 17-20 let ustanovila nový rekord 

časem 1:25 Adriana Paluková. Tradičního výběhu na 

místní kopec - se 187 schody - se v letošním roce 

zúčastnilo 133 závodníků, což je v historii výběhu 

druhá nejvyšší účast. Nejvíce závodníků se postavilo 

na start v roce 2012 (136).  

Absolutně nejrychlejším běžcem se stal již 

poněkolikáté Vit Procházka z našeho KČT Kralupy 

časem 1 minuta a 11 vteřin. 

 

Většina závodníků se zúčastnila akce již po několikáté, ale i letos se opět našlo 

mnoho nových nadšenců, kteří se rozhodli vyběhnout schody poprvé. Nyní již zůstal 

pouze jediný běžec, který se zúčastnil všech 17 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 a 

zastupitele města Kralupy nad Vltavou 

Dušana Randáka. První tři závodníci v 

jednotlivých kategoriích obdrželi medaili, 

diplom a drobné ceny. Poděkování patří 

městu Kralupy nad Vltavou, které akci 

podpořilo z grantového schématu na 

podporu zájmových aktivit.  
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Český pohár v TZ 2014  

 

Kožlany-Tišina, Karviná, Pacov a Bílovec - to byla místa 
letošních bojů Českého poháru v Turistickém závodě. 
Podařilo se nám získat celou řadu kvalitních dílčích umístění, 
postupů na Mistrovství České republiky i nominací do týmu 
České republiky na podzimní mezinárodní závody, které budou 
na Slovensku.  
V celkovém hodnocení žákovských kategorií (Bílý pohár) jsme 
získali 5. místo a v hodnocení dorosteneckých a dospělých 
kategorií (Červený pohár) jsme zaslouženě získali 1. místo.  
V hodnocení kategorií vybojovali nejcennější umístění Tereza 
Popová (mladší dorostenky) a Vít Procházka (muži A). Stříbrná 
pozice patřila Danu Sosnovcovi (mladší dorostenci) a bronzová 
pak Blance Rosákové (ženy A). 
Mezi TOP 6 se ještě probojovali - Jan Blahůšek (nejmladší žáci), Kryštof Vávra 
(starší dorostenci), Albert Málek (starší dorostenci), Lucie Malíková (ženy A), Zuzana 
Procházková (ženy A), Jan Vejrosta (muži A), Romana Vejrostová (ženy B) a Zdeněk 
Vejrosta (muži B). 
Moc a moc díky všem 56 závodníkům, kteří nastoupili za oddíl v letošních závodech 
Českého poháru.  
 

Mistrovství ČR v TZ - Bílovec 14. 6. 2014 
 

Závěrečný závod Českého poháru, který je zároveň Mistrovstvím 
České republiky, nás přivádí do Bílovce. Startuje nás rekordních 29 
a všichni ukázkově bojují v kategoriích od nejmladšího žactva až 
po dospělé. Je jasné, že vše nemůže vyjít, a tak je vedle radosti i 
trochu smutku - ale projevujeme se jako kolektiv držící pospolu.  
Získáváme jednu zlatou medaili a mistrovský titul - Vít 
Procházka (muži A), dvě stříbrné medaile - Tereza Popová 
(mladší dorostenky) a Albert Málek (starší dorostenci) a jednu 
bronzovou medaili - Kamila Zázvorková (nejmladší žákyně).  

Za úspěch lze jistě považovat proniknutí do TOP 6:  
 

4. místo: Jan Blahůšek (nejmladší žáci), Dan 
Sosnovec (mladší dorostenci), Kryštof Vávra 
(starší dorostenci), Václav Klomínský (Muži A) 
5. místo: místo Klára Buncová (mladší žákyně) 
6. místo: Kateřina Popová (mladší žákyně), 
Zuzana Procházková (ženy A), Zdeněk 
Vejrosta (muži B)  
V hodnocení oddílů v bílém poháru (žákovské 
kategorie) získáváme 5. místo a v červeném 
poháru (dorost a dospělí) pak 1. místo.  

TURISTICKÝ ZÁVOD 
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MTB AKTIVITY 

 
24MTB Liberec - Těžká pohoda 

 
Legendární 24 hodinka s názvem Těžká pohoda se konala 14. a 15. června 2014 ve 
Vesci u Liberce.  
Z oddílu vyráží samotný Karel a startuje v kategorii 
VM - muži sólo nad 40 let. Závod rozjíždí plynule s 
cílem pokusit se o 24 kol, potýká se však s 
technickými problémy - vidlice na kole je od 5 kola 
nepoužitelná a musí pro pumpičku do auta, a pak ji 
stále po každém kole dofukuje, ale hlavně funguje 
špatně. Aby toho nebylo málo, tak každou chvíli prší 
- přeháňky asi do 9 do večera a trať se stává dost 
obtížnou. V desátém kole se Karel poprvé dostává k 
výsledkům a zjišťuje, že bojuje o 3. místo ve své 
kategorii. Tak si stanovuje nový cíl - udržet 3 flek. Po půlnoci vyhrává jako dvacátý 
popůlnoční jezdec dort, který věnuje na občerstvovačku.  
Boj o 3. místo je vyrovnaný až do 10 hodin ráno, kdy soupeř již nevydržel a Karel si 
tak vychutnává svůj úspěch.  
Karel Šimek - 3. místo / kategorie VM / 295 km  
 
 

Rakovnické cyklování – MTB 2014 
 
V neděli 20.července 2014 se uskutečnil v rámci 
Rakovnického cyklování závod horských kol na distanci 51 
kilometrů s převýšením 1000 metrů. 
Krásné tratě mimo silnice, stále nahoru a dolů, teplota přes 
30 st.Celsia – v kategorii Z2 (ženy nad 40 let) vybojovala i 
přes dvoje sjetí z trati stříbrnou pozici Romana Vejrostová a 
získala tak právo vystoupit na stupně vítězů. Odměnou je jí 
originální diplom a medaile. 
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BĚŽECKÉ AKTIVITY 

 

Silva Nortica Run 
 

Druhý červencový víkend patřil běžeckým závodům v 
pěkných Novohradských horách. Závody od půlmaratónu po 
ultra 100 km probíhaly v okolí Nových Hradů, V. Stropnice a 
Kraví hory. Na půlmaratón vyrazil Vejtek s Peterem, na 
maraton pak Honza Kol. Dále do Novohradek jako podpora 
vyrazila Lenka, Jarka a Jitka s Vojtou. Letos počasí ukázalo 
velmi vlídnou tvář na závod. Oproti loňským dešťům bylo 
tentokrát krásné slunečné až velmi teplé počasí - na závod ne 
zcela ideální. 
Po poledni se všichni zdárně potkáváme v cíli, u většiny je 
znát velké vyčerpání. Následuje odpolední odpočinek, pozdní 
lehký oběd a den je zakončen pohodovou procházkou na 
rozhlednu na Kraví hoře.  
Všichni 3 závodníci dosáhli velmi pěkných výsledků - v kategoriích vždy v TOP 10.  
 

Naše výsledky: 
 
1/2 maraton 
5. místo (2.) Vejtek - 1:33:47 
59. místo (4.) Peter - 2:05:20 
maraton 
12. místo (9.) Honza Kol. - 3:57:47 
 

Běh olympijského dne 2014 
 

Po roce jsme se opět vydali podpořit olympijskou myšlenku na akci s názvem Běh 
olympijského dne. V podvečerních hodinách se nás do parku Ladronka v Praze sjíždí 
celkem 5 – Pavlína K., Pešajda, Vejtek, Eda F. a Zdeněk, registrujeme se, fasujeme 
energetický nápoj, startovní číslo a čip a připravujeme se na závod. Počasí takřka 
ideální na běh. Je po dešti, cesty už jsou suché, ale vzduch krásně svěží a svítí 
sluníčko. Občas běžíme proti větru, ale to se vyrovná jinými úseky po větru. Start 
přesně v 18:00 se povedlo dodržet a zkraje je to tlačenice a boj o místo. Naštěstí 
jsou cesty v parku široké a po prvních 2 km se to trochu uklidňuje a trhá. Závod s 
námi běží i maratonský mistr ČR Pechek, Po doběhu fasujeme všichni triko na 
památku a ionťák.. 
 
Naše výsledky: 
 
Vejtek 38:33 34.celkově (24 v kategorii) 
Eda 49:21 223 (34) 
Zdeněk 49:22 225 (35) 
Pešajda 52:52 37 (19) 
Pavlína 54:02 41 (1) 
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PŘIPRAVUJEME 

„MTB Kralupské kolo“ 

9.ročník 

Kralupy nad Vltavou 
Termín: neděle 21.září 2014  
Pořadatel: KČT MTB Kralupy n. Vlt. 
Trasa: okruhy v lese pod základnou KČT a koupalištěm 
Prezentace: základna KČT, v Kralupech n. Vlt.,  
Ke Koupališti 182 -  do 9.45 hodin 
Kralupské kolo: závod je určen pro děti a mládež od cca 
4 roků (ročník 2010, ale lze pod dohledem rodičů i 
mladší) do 23 let (ročník 1991) podle kategorií. 
 
Kategorie:  

 odstrkovadla a kola s přídavnými kolečky (ročník 2008 a 

mladší  - společná kategorie)  

 ročník 2008 a mladší (nejmladší žákyně a žáci) 

 ročník 2004 – 2007 (mladší žákyně a žáci) 

 ročník 1999 – 2003 (starší žákyně a žáci) 

 ročník 1991 – 1998 (juniorky a junioři) 

  

Délka trasy:  
odstrkovala a přídavná kolečka  - 300 metrů (1 malé kolo) 
nejmladší žákyně a žáci do 6-ti let - 700 metrů (2 malá kola) 

mladší žáci a žákyně 7-10 let  - 2150 metrů (1 velké kolo)                     
starší žáci a žákyně 11-15 let  - 6450 metrů (3 velká kola) 

juniorky 16-23 let    - 6450 metrů (3 velká kola) 
junioři 16-23 let     - 10750 metrů (5 velkých kol) 

         
  



© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz  12 
 

Start: pod tenisovými kurty 1. skupina - 10.00 hodin, ostatní dle 
dojezdu 1. skupiny po vyhlášení vítězů v cca 10.45 ve dvou vlnách      
 

Cíl: pod turistickou základnou KČT 

Klasifikace: klasifikovaný bude každý závodník/závodnice, který/která 
 absolvuje daný počet okruhů, bude mít umístěno startovní číslo na 
kole a cyklistickou přilbu po celou dobu závodu na hlavě. 
Kola: doporučujeme horská, treková či krosová kola 
Podmínka účasti: účastníci budou mít po celou dobu závodu na hlavě 
cyklistickou přilbu a upevněné startovní číslo                            
                  
Ceny: první tři v každé kategorii 
Kontaktní osoby:   
Košťák Milan, Růžové údolí 240, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
mobil: 607 186 044; tel.: 315 723 934 po 18.00 hod. 
Milan.Kostak@synthosgroup.com 
 
Ing. Vejrosta Zdeněk, Mládežníků 677, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
mobil: 736 506 821  
Zdenek.Vejrosta@synthosgroup.com           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce Kralupské kolo se koná za podpory města Kralupy n. Vlt. 
 


