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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 20. 5. 2019: celkem 304 (žáci 56, žákyně 38, dorostenci 12, 
dorostenky 19, junioři 11, juniorky 12, muži 70, ženy 69, senioři 11, seniorky 6). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 2/2019 
  

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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Do Okoře bez oře 

Šestého dubna 2019 se uskutečnil 48. 

ročník tradiční akce Do Okoře bez oře. 

Pochodu se zúčastnilo 1781 účastníků 

- pěších, cyklistů i běžců. Na 

pochodníky čekaly v cíli diplomy, 

náramky pochodu, turistická známka a 

nálepka či razítka. Ke zdaru akce 

přispělo v průběhu celého dne 

fantastické počasí. Jako doprovodný 

program byly připraveny hry a soutěže 

pro děti, geostan se šiframi a výroba 

vlastní placky. Celou akci připravil TOM 

3511 Vltavský paprsek a KČT Kralupy nad Vltavou. Hlavním partnerem akce byla 

společnost Synthos a město Kralupy n.Vlt.  

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 
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Dvořákova Nelahozeves 23. ročník 

První květnový den patřil již 

tradičně turistickému 

pochodu Dvořákova 

Nelahozeves. Letos se 

konal již 23. ročník. Počasí 

bylo spíše aprílové, než 

májové. Chvilku sluníčko, 

chvilku vítr a mraky, a po 

poledni spadlo i pár kapek. 

Naštěstí jich však nebylo 

mnoho, takže to nijak 

negativně neovlivnilo 

atmosféru celého dne. V 

cíli čekal na všech 233 

účastníků pochodu tradiční 

diplom s plackou, razítka a možnost zakoupení turistických známek či vizitek. Pro 

děti byly připraveny hry a nejoblíbenější atrakcí cíle bylo ohniště s možností opečení 

vlastních buřtů, které bylo po celou dobu hojně obsazené. Na organizaci akce se 

podílelo 9 dospělých, 3 děti.  
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Ukliďme Česko 

Klub českých turistů Kralupy se v neděli 

7.4.2019 připojil k akci Ukliďme Česko - 18 

členů oddílu sbíralo odpadky v lesoparcích 

pod tenisovými kurty, turistickou základnou 

a koupalištěm až k cestě od vody ke 

Strachovu. Sběr odpadků byl proveden i na 

louce za koupaliště a podél horního plotu 

koupaliště. Všechen odpad jsme pak 

odvezli do technických služeb.  

 

 

  

ODDÍLOVÉ AKCE 
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Běžecký happening 

Neděle 28. dubna 2019 - jarní počasí a 6 hodin běhání. Schází se 22 běžců - někdo 

to pojímá jako podporu oddílu, někteří zkoušejí zaběhnout své osobní maximum, 

někteří jako přípravu pro další akce. Celkem jsme uběhli 141,38 kilometru. 
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Island 2019 

Jižní Island 2019 - pod tímto názvem proběhla expedice TOM 3511 do země ledu a 

ohně ve dnech 1. - 6. května 2019.  

1.5. absolvujeme let z Prahy do 

Keflavíku, poznávačku na poloostrově 

Reykjanes (maják Reykjanesviti, útesy 

okolo něj, geotermální pole Gunnuhver, 

most mezi kontinenty Brú Milli Heimsálfa 

a relaxaci v proslulé Modré laguně. Pak 

již přesun do Kirkjubaeklusturur na naše 

ubytování a večerní výlet na vodopád 

Systrafoss a na Kirkjugólf.  

 

2.5. jedeme na ledovcovou lagunu Jokulsárlón, kde máme projížďku obojživelníkem 

po vodě - pozorujeme kry, 6 tuleňů a chutnáme led. Následně návštěva Diamantové 

pláže a kry vyplavené na černém písku. Přesun do Národního parku Vatnajokull a 

turistika k vodopádu Svartifoss. Následně řada krátkých aktivit - výhled na ledovec 

Svínafelljokull, trpasličí skály Dverhamrar a řada vodopádů, kde zaujal zejména 

"baculatý" Stjornerfoss.  

3.5. Jedeme do muzea Skaftafellingur 

ve Víku, jdeme na proslulé černé pláže 

Reynishrangar, na mys Dýrholaey, na 

vodopády Kvernufoss, Skogafoss, 

Seljalandsfoss, Gljúfrafoss a na 

ubytování u česko-islandské rodiny 

nedaleko Hvolsvolluru. Večer ještě 

návštěva farmy s chováním čerstvě 

narozených jehňat a hodinovou 

projížďkou na islandských koních.  

4.5. Návštěva jeskyně Paradísarhellir a 

pak jsou na programu Westmannské ostrovy - na které jedeme trajektem, na 

programu je zde výstup na sopku Eldfell, toulání lávovými poli, řada obchůdků a 

zejména jízda na divokých gumových člunech s rychlostí přes 70 km/hod okolo 

místních ostrůvků se zajížděním do jeskyň. Zpět na pevninu opět trajektem a přes 

vodopád Glugafoss na ubytování - zde návštěva okolí s vyhlídkami, vodopády a 

povídání s majiteli.  

5.5. Dnešní náplní je Reykjavík - návštěva Perlanu, slunečního korábu Sólfar, 

přístavu, blešího trhu, proslulý párek v rohlíku. Po poledni vyrážíme na 3,5 hodinovou 

vyjížďku na pozorování velryb - k naší radosti pozorujeme 3 velryby a i papuchalky. 
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Odpoledne další pobyt v Reykjavíku - kostel Hallgrímskirkja, Harpa, radnice, 

suvenýry, a pak již přesun na letiště Keflavík.  

6.5. Nocí letíme do Prahy a expedice je minulostí.  
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Středočeský pohár 2019 

Celkem tři závody (Týnec nad Sázavou, Český Brod, Kralupy nad Vltavou) rozhodly 

o tom, kdo je držitelem Středočeského poháru (vyhlášení se koná s podporou 

hejtmanky kraje – poháry, plyšáci (ten nejcennější - soutěž oddílů je v našem držení - 

SUPER. V jednotlivých kategoriích vítězí – Klára Homolková, Jára Beran, Václav 

Machek, Klára Buncová, Vojta Kozelka, Helena Pavlů, Adam Basl, Zdeněk Karhan, 

Romana Vejrostová a Zdeněk Vejrosta. Celkem získáváme 26 medailí (10/11/5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Turistický závod - Mistrovství Středočeského kraje 

Kralupy nad Vltavou 
 

V sobotu 30. března 2019 se uskutečnilo Mistrovství Středočeského kraje v 

turistickém závodě - outdoor runningu. Závod byl hojně obsazen (195 závodníků). Z 

našeho oddílu TOM-KČT Kralupy - účast přes 90 členů (závodníci, pořadatelé, 

kontroly), všichni bojují ze všech sil a je to vidět i ve výsledcích - jsme opětovně 

nejlepším oddílem v rámci Mistrovství Středočeského kraje a získáváme 22 medailí. 

  

TURISTICKÝ ZÁVOD 
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Mistry Středočeského kraje se z TOM-KČT Kralupy nad Vltavou stali:  

 Nejmladší žákyně: Eliška 

Beranová 

 Nejmladší žáci: Matyáš 

Zeman 

 Mladší žáci: Václav 

Machek 

 Mladší dorostenky: Klára 

Buncová 

 Mladší dorostenci: 

Vojtěch Kozelka 

 Starší dorostenky: 

Helena Pavlů 

 Starší dorostenci: Adam 

Basl 

 Ženy A: Petra Nová 

 Muži A: Zdeněk Karhan 

 Muži B: Zdeněk Vejrosta 

 Ženy B: Iveta Szalaiová 

 

MTB 50 Českým rájem 

V sobotu 20. dubna 2019 se jel v Českém ráji MTB závod, který byl pro nás již 

tradičním, a tak nás startuje z oddílu celkem 7. Trať je dlouhá 50 km, vede okolo 

Kosti, Trosek, Hrubé skály, Drábských světniček. Počasí k nám bylo miloučké – 

teplo, sluníčko. K výsledkům – bojovali všichni. V absolutním pořadí si stojí nejlépe 

Romana Vejrostová. Romana Vejrostová k naší velké radosti dokázala opět získat 

stupně vítězů - tentokráte je to 3. místo v kategorii Z50+. 

  

HORSKÁ KOLA - MTB 



10 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 
 

 

  

POŘÁDÁME 
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„MTB orientační závod dvojic“ 
horská kola 

14.ročník 
Kralupy nad Vltavou 

neděle 16.6.2019 
 
 

Závod se koná za podpory města Kralupy nad Vltavou 
 
 

 

 
 
 
Termín: neděle 16. 6. 2019 
Pořadatel: KČT MTB Kralupy nad Vltavou 
Trasa: okolí Kralup nad Vltavou - dle mapy  
Prezentace: základna KČT – Klubu českých turistů v Kralupech n.Vlt., Ke Koupališti 182, 8.30 – 9.30 
Přihlášky: do 13. 6. 2019 na http://kralupska-turistika.cz/mtb/mtbo/, v případě nenaplnění kapacity 
(max. 70 dvojic) závodu i přímo u prezentace. 
Startovné: 50,- Kč  přihlášená osoba   / 75,- Kč předem nepřihlášená osoba / -  splatné při prezentaci. 
Členové KČT Kralupy a sponzoři  -  zdarma 
Délka 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 
Kategorie: mužské dvojice (M), dámské dvojice (D), smíšené dvojice (MD)  
Kola: doporučujeme horská či treková kola  
Mapové podklady: mapa bude barevná se zakreslenými kontrolami a popisem umístěných kontrol.  

Občerstvení: po dojezdu do cíle 
Ceny: první tři dvojice v každé kategorii. Nejlepší hlídka složená z členů KČT Kralupy získá putovní 
pohár. Vyhlášení výsledků bude 4 hodiny od startu poslední hlídky – v případě dojezdu všech dvojic 
do cíle dříve, bude i vyhlášení dříve.   

 

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

