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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 30. 5. 2017: celkem 335 (žáci 58, žákyně 57, dorostenci 7, 
dorostenky 19, junioři 15, juniorky 11, muži 83, ženy 69, senioři 10, seniorky 6). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 4/2017 
  

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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V pondělí 1. 5. 2017 se konal 21. ročník 

turistického pochodu Dvořákova 

Nelahozeves.  

Připravujeme, pořádáme, účastníme se. 

Celkem bylo 251 účastníků, počasí 

příjemné, ale větrné. 

Velké díky všem, kteří oddíl podpořili - ať 

již celodenní prací či svojí účastí. 
 

 

 

 

 

DVOŘÁKOVA NELAHOZEVES 
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TZ Skalice 2017 
 

V neděli 23. 4. 2017 nás 10 vyjíždí na závody 

ve Skalici - na Mistrovství Ústeckého kraje - 

získáváme 5 medailí / 2x zlato -Klárka B. a 

Kaďa / 3x stříbro - Helča, Nýna a Zdeněk / 1x 

bronz – Slonča 

 

 

 

 
1. závod Českého poháru v TZ  Kraslice 6.5.2017 

 

6. května 2017 se rozeběhl seriál 

republikových závodů Českého poháru – 

v Kraslicích  nás čekal poměrně náročný 

závod. Závodu se zúčastnili i závodníci TOM-

KČT Kralupy a svými výkony se nenechali 

zahanbit, snaha byla u všech, ale ne všem se 

dařilo, ale tak již to ve sportu chodí. 

Vybojovali jsme 9 nových postupů na 

Mistrovství České republiky, 4 medaile, v 

hodnocení oddílů pak 2. místo v bílém poháru 

a 4. místo v červeném poháru. 

Nejvíce se dařilo a medaili získali:  

 

2. místo: mladší dorostenky – Kateřina 

Popová, Muži A - Jan Vejrosta 

3. místo: mladší žákyně – Adéla Buncová, starší dorostenci - Zdeněk Karhan 
  

TURISTICKÝ ZÁVOD 
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Mistrovství ČR v Supersprintu 2017 

 

6. května 2017 proběhlo Mistrovství České republiky v Supersprintu – Kraslice. Z 

úvodní kvalifikace do finále postupovalo 10 nejlepších závodníků ve čtyřech 

kategoriích. Z kvalifikace prošlo do finále i 11 závodníků TOM-KČT Kralupy - 

odpoledne pak již čekalo strhující finále s bouřlivou atmosférou a povzbuzováním.  

 

V kategorii žákyň se stala Mistryní ČR Eliška Kozelková, na druhém místě pak 

skončila Klára Buncová, ve finále bojovala i Hana Pavlů a Adéla Buncová. 

 

V kategorii žáků se stal Mistrem ČR Vojtěch Kozelka. 

Kategorie žen přinesla drama, pořadí 

se neustále měnilo - 2. místo 

vybojovala Kateřina Popová a těsně 

pod stupni skončila Tereza Popová. 

V kategorii mužů se stal mistrem ČR 

Jan Vejrosta - od startu zcela 

dominoval a dovršil tak mistrovský 

hattrick, na druhém místě skončil 

Daniel Sosnovec, do finále se 

probojoval i Kryštof Vávra a Zdeněk 

Vejrosta. 
 

ČP TZ - Brno 
 

V sobotu 20. 5. 2017 bojujeme v Brně na 2. závodu 

Českého poháru TZ.  Startuje nás 32, a kdo tu je, 

určitě dělá pro oddíl vše, co je v jeho silách. 

8 nových postupů na Mistrovství ČR, 4. místo v Bílém 

poháru a 1. místo v Červeném poháru. 

Zlatou medaili získává Klárka B. a Helča, stříbro patří 

Vojtikovi a  bronz Kačce Po.    
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Projekt Tréninkových Tour - běhu i MTB se úspěšně rozeběhl - již jsou za námi 3 

etapy trvající vždy 3 týdny - pokaždé se nám podařilo zvládnout i Den pro veřejnost.  

 

MTB  

1. etapa - Veltruský 

park - 25 účastníků z 

toho 17 na Dni pro 

veřejnost 

2. etapa - 

Lobeč/Lutovník - 14 

účastníků z toho 11 na 

Dni pro veřejnost 

3. etapa - pod 

základnou - 43 

účastníků z toho 32 na 

Dni pro veřejnost 

 

Celkem se zatím zapojilo do MTB části 51 cyklistů.  

 

Běh 

1. etapa - Dvořákova stezka - 26 účastníků z toho 17 na Dni pro veřejnost 

2. etapa - pod základnou - 45 účastníků z toho 18 na Dni pro veřejnost 

3. etapa - Hostibejk/Lutovník - 17 účastníků z toho 12 na Dni pro veřejnost 

 

Celkem se zatím zapojilo do běžecké části 48 běžců. 

 

  

TRÉNINKOVÉ TOUR 
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Běh parkem - Veltrusy / 2017 
 

V sobotu 29. 4. 2017, za studeného a 

proměnlivého počasí, proběhl další ročník 

běhu Veltruským parkem – s naší účastí. 

23 našich závodníků na tratích 

od 50 metrů (děti a rodiče) až po 10 

kilometrů – pohodová atmosféra, krásné 

výkony, osobní rekordy, povzbuzování a 

zbyla na nás i nějaká medaile.  

2.místo – Petr Pl. a Kačka Po.    / 3.místo – Štěpánek, Víťa Pa., Kačka Po., Terka 

Po, Romíšek a Eda F. 

  

BĚH 
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MTB 50 Bezděz 2017 
 

V neděli 21. května 2017 proběhl další ročník MTB 50  Bezděz. Z oddílu nás startuje 

8, všichni zajíždí suprové časy - Nýna ho dokonce stláčí pod 2 hodiny. Ani tentokráte 

se nevracíme s prázdnou - VEZEME ZLATO, Romíšek v kategorii Z50+  
 

  

MTB 
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ZOO Praha 2017 

V neděli 30. dubna 2017 vyrážíme do ZOO Praha - je nás tady 24. Počasí je 

prímové, zvířátka se začínají vyhřívat a my s nimi. Zvládáme i dobroty ve stánkách, 

hraní na Bororu a nějakého toho plyšáčka.  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyklovýlet do pevnostního bunkru Sazená 
V sobotu 27. května 2017 odpoledne vyrážíme na kolech + jedno auto do 

pevnostního bunkru Sazená. Bývalé opevnění z "Pražské čáry" je vybudováno v 

rámci vážního domku. Dovídáme se informace z historie, jdeme dovnitř a pak i k 

budově mlýna, kde se obnovuje 

pevnostní kryt se střílnou. Bylo nás 14 

a sluníčko nám přálo. 

 

  

ODDÍLOVÉ AKCE 



9 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 

 

3. ročník – neděle 25. ČERVNA 2017 
 

Trasa závodu vede po vršcích Hostibejk a Lutovník. Klikatí se převážně listnatými lesy, vyžene běžce 
mezi pole nebo na louku, protáhne se i kolem pískovcových skal a nabízí vyhlídky na Kralupy a okolí, 
za pěkného počasí i na Mělník nebo Říp. A protože ne každého uspokojí trať pod desítku, je tu 
možnost volby počtu okruhů. Je libo jeden, dva, tři?  
 
Kategorie: 
Soutěží se v kategoriích mužů (M) a žen (W) na 1 až 3 okruhy, kategorie podle věku nejsou zavedeny. 
Podle vlastní volby si tak můžete zvolit závod od 5,6 do 16,8 km s odpovídajícím převýšením. Vedle 
hlavního závodu proběhne i dětský závod do 15 let v prostoru Hostibejku. 
 
Terén: 
Zpevněné i nezpevněné lesní cesty, minimu asfaltu, rychlé a technické pasáže, rovinky, kopce,… 
Délka jednoho okruhu je cca 5,6 km, převýšení na kolo činí zhruba 180 m. 
 
Start a cíl: 
Start i cíl jsou na louce u parkoviště restaurace Hostibejk v Kralupech nad Vltavou, 
(https://mapy.cz/s/Jfpk) 
 
Registrace:  
Registrace je možná předem prostřednictvím formuláře http://goo.gl/forms/T5JEr8Wz0HuAyFiz2 či 
na místě startu v den konání závodu.  
 
Kapacita závodu je 80 závodníků, on-line registrace bude možná do 20. června 2017. 
 
Občerstvení: 
U cíle (tj. i průběhu do dalšího kola) bude pro závodníky připraveno pití a drobné občerstvení. Na 
trati občerstvovací stanice nejsou. 
 
Časový plán: 
Registrace je možná od 8:15 do 9:00. Poučení, informace k trati, vždy před startem každé „vlny“, 
povinná účast všech závodníků. Starty kategorií: postupně od 9:30 od nejdelších tratí. Kategorie 
startují hromadně, přesný rozpis startů bude na místě. Dětský závod odstartuje cca v 9:10.  
Vyhlášení bude probíhat co nejdříve po doběhu dané kategorie. První tři v každé kategorii obdrží 
diplomy, další odměny podle možností pořadatele. 
 
Startovné: 
40 Kč, členové TOM a KČT Kralupy nad Vltavou + dětský závod zdarma 

Kontakt: Jan Koldinský (73163369), http://kralupska-turistika.cz/beh/ 
  

POŘÁDÁME 

https://mapy.cz/s/Jfpk
http://goo.gl/forms/T5JEr8Wz0HuAyFiz2
http://kralupska-turistika.cz/beh/
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„MTB orientační závod dvojic“ 
 ■ horská kola ■ 

12.ročník 
Kralupy nad Vltavou   -  neděle 18.6.2017 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentace: základna KČT – Ke 

Koupališti 182, Kralupy nad Vltavou    

8.30 – 9.30  

Přihlášky: do 15. 6. 2016 na 

http://kralupska-

turistika.cz/mtb/mtbo/, v případě nenaplnění 

kapacity ( max. 70 dvojic ) závodu i 

přímo u prezentace.  

Startovné: 50 Kč / osoba pro předem 

přihlášené, 80 Kč / osoba pro nepřihlášené předem. Startovné je splatné při prezentaci. 

Členové KČT Kralupy a sponzoři – startovné neplatí. 

Délka trasy: vzdušná vzdálenost trasy dle volby postupů 

 

Start: z turistické základny - 10.00 hodin, ve vlnách    Cíl: turistická základna KČT 

Časový limit: Časový limit pro absolvování trasy je 3 hodiny. Uzavření cíle je 3,5 hodiny od 

startu poslední hlídky 

 

 

http://kralupska-turistika.cz/mtb/mtbo/
http://kralupska-turistika.cz/mtb/mtbo/

