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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… 
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Sportovec Kralup 

V pátek 22. března 2013 se uskutečnil 5. Ročník 

Sportovce Kralup – ankety za rok 2013. Z našich 

závodníků jsme nominovali Víta Procházku – dostal 

se mezi závěrečnou pětici v kategorii 16 – 50 let. A 

tak jsme i my vyrazili do kina, kde galavečer probíhal 

– čekali jsme, jak vše dopadne. Galavečer se podařil, 

vtipné odpovědi z medailonků i v podání Vítka 

všechny pobavili a tak jsme čekali na konečné 

resumé. 5. místo – nic, 4. místo – nic, 3. místo nic, a 

pak už mohla naše radost gradovat: 2. místo – Vít 

Procházka – turistický závod/outdoor runnnig  

Všichni Vítkovi blahopřejeme a jsme rádi, že se náš 

sport trochu zviditelnil. 

 

Mistrovství Středočeského kraje - Kralupy nad 

Vltavou 

V sobotu 23. března 2013 se uskutečnilo Mistrovství 

Středočeského kraje v Turistickém závodě – outdoor 

runningu. Po týdnu svědomitých příprav a pomoci 

s organizací je tu sobotní ráno a -4 st. Celsia, naštěstí 

sluníčko během dne vylézá a trochu přitápí a tak nás 

zlobí jen studený vítr. Vše 

klape, a tak se v 10.01 

startuje, celkem je 168 závodníků + rozhodčí, řada 

z nás pomáhá, kde může. 

Současně probíhá i stavba stanu a tak se stále něco 

děje. Z oddílu nás bylo 89. Obhájili jsme pozici 

nejlepšího oddílu Středočeského kraje a vybojovali 

jsme 25 medailí (11 – 7 – 7).  

PROBĚHLÉ AKCE 
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Do Okoře bez oře 

V sobotu 6. dubna 2013 se uskutečnil již 42. ročník populárního 

turistického pochodu Do Okoře bez oře. Počasí, které je po celý 

letošní rok stále zimní se nezlepšilo ani na Okoř – ráno poletuje 

sníh, pofukuje studený vítr a v cílovém prostoru nejvyšší teplota 3 

st. C. Cíl byl tradičně pod hrad Okoř, kde byl připraven cíl akce, hry 

a soutěže pro nejmenší, občerstvení, kolotoče, houpačky. 

Účastníci dostávali v cíli diplom, placku pochodu a propagační 

materiály. V cíli fungovalo stanoviště her a soutěží v rámci akce. 

Využít šlo nabídky občerstvení a to jak sladkého, tak masitého. Nabídky suvenýrů, 

kolotoče či střelnice. Fungovala 

autobusová doprava na vlaky do Zákolan, 

kde byl hlavním lákadlem historický 

vláček – tentokráte parní, pendlující od 

rána do večera na trati Kralupy – 

Zákolany a částečně i do Noutonic. Na 

padesát pořadatelů z KČT Kralupy a TOM 

3511 Vltavský paprsek zabezpečovalo 

hladký průběh akce. Oficiálně se 

registrovalo 834 účastníci – ze startu 

v Kralupech, Zákolanech a Noutonicích. 

Řada účastníků vyrazila i z jiných míst a 

          přihlásila se k pochodu v cíli akce  

Dvořákova Nelahozeves 

17. ročník tradičního turistického pochodu 

konaný každý rok 1. května, se musel poprvé obejít 

bez sluníčka. Trochu chladnější počasí správné 

turisty neodradilo a tak byla nakonec účast větší než 

loni – 197 účastníků a pořadatelů. Potěšil i větší 

počet malých turistů, pro které byly v cíli připraveny 

drobné hry a soutěže. Většina účastníků využila 

ohniště na opečení buřtíka a krásně upravené 

prostory turistické základny na zasloužený odpočinek. Všichni odcházeli s dobrým 

pocitem, diplomem za účast, pohledem a plackou pochodu.  

Velký dík všem za účast, pořadatelům za pomoc na startu a v cíli a městu Kralupy 

nad Vltavou za podporu akce.  
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MTB - orientační závod dvojic na kolech 

V neděli 23. června 2013 se uskutečnil v okolí 

Kralup nad Vltavou již 8. ročník MTB 

orientačního závodu dvojic na horských kolech. 

Závod uspořádal kralupský oddíl MTB horských kol 

a KČT Kralupy nad Vltavou. Počasí závodníkům 

přálo. Byl slunečný den s teplotou kolem 28°C a 

trať byla suchá, místy až vyprahlá – v závěru pak 

zpestřil den kraťoučký deštík.  

Start a cíl byl na turistické základně u koupaliště. 

Od deseti hodin vyráží dvojice na trať. Celkem se 

závodu zúčastnilo 71 závodník v kategoriích M - 

kluci, D - děvčata a MD - smíšené dvojice. Pro 

závodníky připraveno v okolí Kralup celkem 17 

kontrolních stanovišť, z nichž jedna měla funkci 

časové brány, její správné projetí umožnilo dvojici prodloužit čas ze dvou na tři 

hodiny. 

Pro pořadí v cíli byl rozhodující počet správně označených kontrol ve startovním 

průkazu a čas strávený na trati. Za každou absolvovanou kontrolu získala dvojice 5 

bodů. Navíc bylo možno získat 20 bonusových bodů za splnění celých tematických 

celků (stromy, kaple, pomníčky a mosty. Za překročení časového limitu pak byla 

dvojice penalizována - za každou započatou minutu navíc se odečítaly dva body. 

Z oddílu medailové uspěli: 

Kategorie D - 2.místo – Kateřina 
Šimková a Tereza Popová, 3. 
místo Kristýna Nejedlá a Monika 
Vajnerová 

Kategorie MD - 2.místo – Zuzana 
a Vít Procházkovi 

Kategorie M - 2.místo – Karel 
Šimek, 3. místo Martin Slabý a Jan 
Vejrosta 

 Putovní pohár pro nejlepší dvojici KČT Kralupy nad Vltavou získala dvojice Martin 

Slabý a Jan Vejrosta. Uznání patří všem závodníkům a těm co se podíleli na 

organizace celé akce. Poděkovat se sluší samozřejmě sponzorům, kterými pro 

letošní rok byly firmy Dexter, Electro - viola, město Kralupy nad Vltavou a KČT 

Kralupy nad Vltavou.  
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1. závod Českého poháru - Kynšperk nad Ohří 

První květnovou sobotu se uskutečnil v Kynšperku nad 

Ohří první závod Českého poháru v Turistickém závodě 

– outdoor runningu. Závodu se zúčastnili i závodníci 

TOM-KČT Kralupy a na poměrně náročné trati se za 

chladného počasí nenechal zahanbit. Vybojovali jsme 11 

postupů na Mistrovství České republiky, v bílém i 

červeném poháru jsme získali vždy 3. místo.  

 

Nejvíce se dařilo a medaili získali: 

1. místo - Nejmladší žáci - Vojtěch KOZELKA, Mladší 

žákyně - Eliška DOŠKOVÁ 

3. místo - Lenka PECHOVÁ - ženy A, Vít PROCHÁZKA  

- muži A, Romana VEJROSTOVÁ - ženy B 

 

2. závod Českého poháru - Plzeň 

Druhý závod Českého poháru se uskutečnil v Plzni 

– v části Bolevec. Trať v hezkém prostředí byla 

nemilosrdná při každém zaváhání. 

Závodu se zúčastnili i závodníci TOM-KČT Kralupy 

a vybojovali dalších 7 postupů na Mistrovství České 

republiky, v bílém poháru jsme získali 5. místo a v 

červeném poháru jsme se dokázali probojovat na 2. 

místo.  

 

Nejvíce se dařilo a medaili získali: 

2. místo: Nejmladší žáci - Vojtěch KOZELKA, 

Mladší dorostenci – Daniel SOSNOVEC, Muži A 

– Vít Procházka 

3. místo: Lenka PECHOVÁ - ženy A, Romana 

VEJROSTOVÁ - ženy B 

 

 

NAŠE AKCE – TURISTICKÝ ZÁVOD 
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3. závod Českého poháru - Ivančice 

Třetí závod Českého poháru se uskutečnil v Ivančicích u Brna. Trať v hezkém 

prostředí, perfektně připravená, sice blátivá. Závod se konal za hezkého počasí i se 

sluníčkem, na rozdíl od Čech, kde leje. 

Podařilo se nám vybojovat další tři 

postupy na MČR a dvě zlaté medaile:  

Muži A – Vít Procházka a Ženy A – Blanka 

Rosáková, v bílém poháru jsme získali 5. 

místo a v červeném poháru jsme se 

dokázali probojovat na 3. místo.  

 

 

Mistrovství ČR v TZ - Havířov 

Závěrečný závod Českého poháru, který je zároveň Mistrovstvím České republiky 
nás přivádí do Havířova – části zvané Šumbark. 

Počasí je až dost teplé, a tak jsou připravené tratě mnohem 
náročnější, než by se zdálo. Startuje nás 22 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 dvě zlaté medaile a mistrovský titul – Vojtěch 
Kozelka (nejmladší žáci) a Vít Procházka (muži A), jednu 
stříbrnou medaili - Daniel Sosnovec (mladší dorostenec) a 
dvě bronzové medaile – Blanka Rosáková (ženy A) a 
Romana Vejrostová (ženy B). 

Za úspěch lze jistě považovat i 4. místo Jana Kareše (muži A) a Karla Šimka (muži 
B) a 5. místa Heleny Pavlů (mladší žákyně), Terezy Popové (mladší dorostenky) a 
Lenky Pechové (ženy A).  

V hodnocení oddílů to v bílém poháru bylo hezké 4. místo a v červeném 
pak 1. místo.  

 



 
© KČT Kralupy nad Vltavou | www.kralupska-turistika.cz 8 
 

 

Český pohár v TZ 2013 

Kynšperk nad Ohří, Plzeň-Bolevec, Ivančice a Havířov-Šumbark - 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.  
V celkovém hodnocení získali 1. místo a tím i Český pohár Vojtěch Kozelka 
(nejmladší žáci) a Vít Procházka (muži A). Bronzová pozice patřila mezi ženami A 
Blance Rosákové a mezi ženami B Romaně Vejrostové. Těsně pod stupni vítězů – 
na 4. místě pak byla mezi mladšími žačkami Eliška Došková a mezi ženami A pak 
Lenka Pechová. 

V oddílových soutěžích jsme v bílém poháru (žákovské kategorie) obsadili 5. místo a 
v červeném poháru (kategorie dorostu a dospělých) pak 2. místo. 
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MTB 50 Český ráj 

Tradiční polet Českým rájem se uskutečnil dne 20. 4. 2013. Do cíle dorazili všichni ve 
zdraví. Bednu se podařilo urvat Terce, která převálcovala soupeřky a s přehledem 
ovládla svou kategorii – všichni jí moc gratulujeme. Týmovou smůlu v tombole zlomil 
Michal, který byl obdarován pumpičkou.  

Michal Blecha 1:45:24   127/30 
Václav Klomínský 1:46:34   140/32 
Karel Šimek 1:47:33   156/35 
Jan Vejrosta 2:01:47   360/69 
Martin Slabý 2:03:28   397/135 
Zdeněk Vejrosta 2:04:29   423/37 
Romana Vejrostová 2:07:19  487/7 
Josef Blecha 2:11:05   551/144 
Tereza Popová 2:20:04   680/1 
Petr Pop 2:20:06    682/192 

 

MTB 50 Bezděz 

Slunečné počasí nás letos prvně překvapilo na závodě a i proto se nás sešlo dost – 
14 a z toho Věrka s Klárou jako týmová podpora. 
Po startu nás čekala suchá rychlá trať s písčitými pasážemi. Cestou se dalo potkat 
poměrně dost defektů a to se nevyhnulo ani nám. 
Týmovým smolařem se stal Nýna, který říznul plášť a závod tím pro něj skončil. 
Ostatním se technické problémy vyhnuly a 
úspěšně se vrátili do cíle a užívali si sluníčka. 

Terka obsadila v seriálu závodů Branžeš+Bezděz 
(NH Car Tour) celkově druhé místo a vychutnala si 
ovace na stupních vítězů. 

Michal Blecha- 1:47:55   111/18 
Karel Šimek - 2:04:03   305/84 
Romana Vejrostová - 2:04:21 308/5 
Josef Blecha - 2:04:57   319/90 
Zdeněk Vejrosta - 2:09:37   386/35 
Petr Pop - 2:22:48   530/155 
Tereza Popová - 2:22:49   531/7 
Vítek Vaněk - 2:34:41   610/22 
Martin Slabý - 2:36:38   617/184 
Peter Vaněk- 2:56:54   688/70 
Kateřina Šimková - 2:57:02  689/10 
Jan Vejrosta - Super defekt 

NAŠE AKCE – MTB 
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VÝLETY A OSTATNÍ ODDÍLOVÉ AKCE 

Výlet Hleďsebe – poznávání okolí 

V neděli 10. března 2013 se uskutečnil další ze série výletů pro poznání okolí. Sraz 

je na nádraží a v 10.21 vyjíždíme do Nových Ouholic – odtud půjdeme již po červené 

značce až do Kralup nad Vltavou.  

Procházíme vsí, přes rozcestí Na horách, okolo Mera, ze strání Hleďsebe 2 

přecházíme na Hleďsebe 1, sestupujeme k silnici a posléze stále po červené 

turistické značce přes Nelahozeves a po Dvořákově stezce do Kralup.  

Cestou nás čeká řada her. Počasí nám přeje – očekávané ochlazení a posléze 

avizovaný déšť se nekoná – místo toho hezký jarní den – teplo a sluníčko.  
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4 385 kilometrů od severního pólu 

Velikonoční - Zelený čtvrtek - 28. března je ve znamení „výletu. Naším hlavním cílem 

jsou Bozkovské dolomitové jeskyně. Na nádraží se scházíme ve ¾ na 7. 

Z Jesenného stoupáme po modré TZ k jeskyním. Cesta je místy zledovatělá a leží tu 

ještě plno sněhu. Prohlídka jeskyní nás docela nadchne - krápníků je v nich sice 

méně, ale zajímavý výklad a krásná podzemní jezírka - to v Jezerním dómu je 

největší v Čechách. Od jeskyní pokračujeme do Bozkova, kde nás na věži poutního 

kostela zastihne polední zvonění. Žlutá TZ nás dále zavede k Sejkorské kapličce 

odkud krátce odbočíme k Masarykově vyhlídce  

Do Semil přicházíme - už docela znavení - krátce po třetí hodině. Stihneme tu právě 

tak navštívit místní info v muzeu a jdeme na vlak s odjezdem v 15:59. Z Neratovic se 

motoráčkem vracíme do Kralup, kde se krátce před půl sedmou rozcházíme.  

 

 

PS: Pokud někoho z neúčastníků zajímá, proč zrovna 4 385 kilometrů od severního 

pólu - tak to je, podle informační tabule, kterou jsme cestou viděli, jeho vzdálenost od 

Semil! 
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PŘÍPRAVUJEME PRO VEŘEJNOST 

 

 

Běh do hostibejckých schodů 

Kdy:   středa 4. září 2013 

Popis:  16. ročník tradičního výběhu na místní kopec 

 Hostibejk se 187 schody. 

Akce se koná v náhradním termínu v rámci „Dnů 

 Kralup“. 

 

 

 

Kralupské kolo 
 

Kdy:   neděle 22. září 2013 

 

Popis:  8. ročník závodů na kolech pro děti, dorost a juniory s názvem 

Kralupské kolo. Závod je určen pro děti a mládež od cca 4 roků (ročník 

2007, ale lze pod dohledem rodičů i mladší, do 23 let (ročník 1990) 

podle kategorií. 


