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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 můţete stáhnout ze stránek Klubu českých turistů 
v Kralupech nad Vltavou nebo si ho nechat zasílat e-mailem. 

 
Kralupskou turistiku podporují 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stav členské základny k 17. 6. 2016 - celkem 295 (ţáci 48, ţákyně 42, dorostenci 4, 
dorostenky 15, junioři 30, juniorky 11, muţi 73, ţeny 60, senioři 6, seniorky 4). 

 
 
 

Turistický zpravodaj 3/2016 
  

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 neděli 1. května 2016 proběhl jiţ 20. 

ročník našeho tradičního turistického 

pochodu Dvořákova Nelahozeves. 

Počasí akci přálo, bylo příjemné 

„turistické“ počasí, i díky tomu jsme 

mohli přivítat v cíli 273 účastníků všech 

věkových kategorií. 

V cíli na kaţdého čekal tradiční diplom, 

placka pochodu. Pro nejmladší 

účastníky – a těch bylo letos více neţ jindy, stanoviště her a soutěţí a pro všechny 

moţnost opečení buřtů a odpočinku na turistické základně. 

Velký dík patří všem organizátorům. 

  

DVOŘÁKOVA NELAHOZEVES 
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Ve středu 1. června 2016 uspořádal 

Klub českých turistů Kralupy nad 

Vltavou a TOM 3511 Vltavský paprsek 

v pořadí jiţ 19. ročník „Běhu do 

hostibejckých schodů“. V letošním roce 

provázelo celou akci proměnlivé, ale 

teplé počasí. 

Závodníky i pořadatele přišli podpořit  

starosta města Kralupy nad Vltavou 

Petr Holeček, radní města Kralupy nad 

Vltavou a předseda sportovní komise 

Jan Špaček a zastupitel města Dušan Randák. 

V tomto ročníku sice nepadl ţádný nový traťový rekord, ale přesto v některých 

kategoriích podali závodníci velice kvalitní výkony, které jen o několik vteřin 

zaostávaly za stávajícími rekordy.  

Tradičního výběhu na místní kopec - se 187 schody - se v letošním roce zúčastnilo 

181 závodníků. Jedná se o historicky nejvyšší účast na této akci. Většina závodníků 

se zúčastnila akce jiţ po několikáté, ale i letos se opět našlo několik nových 

nadšenců, kteří se rozhodli vyběhnout schody poprvé.  

Po 19 letech existence závodu zůstal pouze jediný běţec, který se zúčastnil všech 

ročníků, a tím je Zdeněk Vejrosta z 

pořádajícího Klubu českých turistů Kralupy 

nad Vltavou. 

Slavnostní vyhlášení proběhlo za účasti 

Jana Špačka a Dušana Randáka. První tři 

závodníci v jednotlivých kategoriích 

obdrţeli medaile, diplomy a drobné ceny. 

Poděkování patří městu Kralupy nad 

Vltavou, které akci podpořilo finančně. 

 

Vítězové jednotlivých kategorií:  

děvčata do 9 let: Stela Šišková - 2:16 

chlapci do 9 let: Tomáš Opluštil - 2:00 

děvčata 10-13 let: Eliška Kozelková - 1:44 

chlapci 10-13 let: Matouš Vondra - 1:32 

dívky 14-16 let: Petra Nová - 1:37 

hoši 14-16 let: Marek Němec - 1:18 

hoši 17-20 let: Vítězslav Vaněk - 1:13 

ţeny nad 20 let: Lucie Chytrá - 1:38 

muţi nad 20 let: Vít Procházka - 1:12 

  

BĚH DO HOSTIBEJCKÝCH SCHODŮ 
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Ve 21. týdnu  proběhly Tréninkové Tour pro veřejnost – na okruhu u Vltavy, délka 2,2 

km. 

V pondělí  23. 5. 2016 to byla běţecká část – počasí ukázalo svojí horší stránku – 

liják a kroupy. Přesto odstartovalo 8 účastníků 

Ve středu 25. 5. 2016 to pak byla MTB část – svojí výkonnost si přišlo poměřit 26 

cyklistů, akce byla zpestřená prezentací elektrokol.  

  

 

  

TRÉNINKOVÉ TOUR PRO VEŘEJNOST 
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V sobotu 30. 4. 2016, za fantastického počasí – 

sluníčko a teplo, proběhl další ročník běhu 

Veltruským parkem – s naší účastí. 

26 našich závodníků na tratích 50metrů (děti a 

rodiče) aţ po 10 kilometrů – pohodová atmosféra, 

krásné výkony, osobní rekordy, povzbuzování a 

zbyla na nás i nějaká medaile. 

2. místo – Áďa B. a Romíšek    / 3.místo – Eda F. a 

Albert (startující za domácí Veltrusy) 

 

 

 

 

  

BĚH VELTRUSKÝM PARKEM 
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Zbořený Kostelec 

Poslední závod Středočeského poháru 

se uskutečnil nedaleko Týnce nad 

Sázavou, ve Zbořeném Kostelci. 

Náročná kopcovitá trať prověřila 

všechny závodníky a přinesla nám 

řadu výborných umístění.  

Naše medailové umístění: 

Rodiče a děti : 3. Štěpán a Markéta 

Homolkovi 

Přípravka : 1. Maximilián Fek + 

Matyáš Zeman   3. Julián Kroutil + 

Radek Amaseder 

Nejmladší žákyně: 1. Adéla Buncová, 2. Lucie Gašková 3. Klára Homolková 

Nejmladší žáci: 1. Václav Machek 2. Vojtěch Šustr 

Mladší žáci: 1. Ondřej Škrabálek 

Starší žákyně: 1. Hana Pavlů, 2. Klára Buncová 

Starší žáci: 1. Jakub Hofman, 2. Vojtěch Kozelka 3. Petr Plicka 

Mladší dorostenky: 1. Helena Pavlů 

 

Starší dorostenky: 1. Tereza Popová, 2. Karolína Váňová, 3. Adéla Nejedlá 

Starší dorostenci: 1. Daniel Sosnovec, 2. Vojtěch Pröschl 

Ženy A: 2. Lucie Malíková 

Muži A: 1. Jan Vejrosta, 2. Jakub Humhej 

Ženy B: 1. Romana Vejrostová 

Muži B: 1. Zdeněk Vejrosta, 2. Milan Fógl, 3. Peter Vaněk 

 

 

Celkové hodnocení Středočeského poháru 2016 
Letošní pohár Středočeského kraje se skládal ze tří závodů. Do celkového 

hodnocení se počítaly lepší dva závody.  

První závod se uskutečnil 7.11.2015 ve Všestudech, druhý pak 19.3.2016 v 

Kralupech nad Vltavou a poslední pak 16.4.2016 ve Zbořeném Kostelci. 

Naše medailové umístění:  

 

Přípravka : 2. Maximilián Fek + Matyáš Zeman 

Nejmladší žákyně: 1. Adéla Buncová, 2. Lucie Gašková 3. Kateřina Vinšová 

Nejmladší žáci: 1. Václav Machek 

TURISTICKÝ ZÁVOD 
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Mladší žáci: 1. Ondřej Škrabálek, 3. Marek Špaldoň 

Starší žákyně: 1. Hana Pavlů, 2. Kateřina Popová, 3. Klára Buncová 

Starší žáci: 1. Vojtěch Kozelka, 2. Jakub Hofman, 3. Eduard Česnek Lomas 

Mladší dorostenky: 1. Eliška Došková, 2. Helena Pavlů, 3. Blanca Česnek Lomas 

 

Starší dorostenky: 1. Tereza Popová, 2. Karolína Váňová, 3. Daniela Šimůnková 

Starší dorostenci: 1. Zdeněk Karhan, 2. Daniel Sosnovec, 3. Vojtěch Pröschl 

Ženy A: 2. Lucie Malíková 

Muži A: 1. Jan Vejrosta, 2. Jan Kareš 3. Jakub Humhej 

Ženy B: 1. Romana Vejrostová, 2. Iveta Szalaiová, 3. Markéta Homolková 

Muži B: 1. Zdeněk Vejrosta, 3. Petr Nový 

Největší radost je z hodnocení pro nejlepší kolektiv Středočeského kraje, kde 

získáváme maximální počet bodů a 31 medailí (11/10/10) 

Hodnocení oddílů: 1. TOM-KČT Kralupy nad Vltavou 
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Skalice (Mistrovství Ústeckého kraje) 
V neděli 17. dubna 2016 se uskutečnil na pokraji Českého Středohoří závod 

Ústeckého kraje, kam vyráţí i pětice závodníků TOM-KČT Kralupy a vedou si na 

kopcovité a značně bahnité trati skutečně znamenitě – je z toho 5 medailí – 2 zlaté a 

3 stříbrné. 

Výsledky našich závodníků:  

 

Starší žákyně: 2. Klára Buncová 

Mladší dorostenky: 2. Helena Pavlů 

Muži A: 1. Jan Vejrosta 

Ženy B: 1. Romana Vejrostová 

Muži B: 2. Zdeněk Vejrosta 

 

 

1. závod Českého poháru TZ 
  

7. května 2016 se rozeběhl seriál republikových 

závodů Českého poháru – v lesích u Pacova nás 

čeká poměrně náročný a značně sluníčkový 

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 jiţ to ve sportu chodí.  

Vybojovali jsme 8 nových postupů na Mistrovství 

České republiky, 6 medailí, v hodnocení oddílů 

pak 1 v červeném poháru.  
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Nejvíce se dařilo a medaili získali: 

 

1. místo: Mladší dorostenky – Helena Pavlů 

2. místo: Starší dorostenci – Zdeněk Karhan, Starší dorostenky - Tereza Popová,  

                Muţi A – Jan Vejrosta 

3. místo: starší dorostenky – Adéla Nejedlá 

  

2. závod Českého poháru TZ – Frýdek Místek 
  

14. května 2016 se proběhl druhý závod Českého poháru – v okolí kopce Štandl 

nedaleko Frýdku Místku se naštěstí nenaplnila předpověď počasí a nespadla proti 

očekávanému lijavci ani kapka. 

Závodu se zúčastnili i 31 závodníků TOM-KČT Kralupy, podařilo se nám vybojovat 

jednu medaili, ale i celou řadu umístění těsně pod stupni vítězů, ale tak jiţ to ve 

sportu chodí.  

Vybojovali jsme 7 nových postupů na Mistrovství České republiky 

  

O bronzovou medaili se zasloužila starší dorostenka - Tereza Popová. 
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Mistrovství České republiky v Supersprintu – Frýdek 

Místek 
  

14. května 2016 proběhlo Mistrovství České republiky v Supersprintu  – Frýdek 

Místek, část Sviadnov a jeho jezdecký areál bylo místem úvodní kvalifikace, kde do 

finále postupovalo 12 nejlepších závodníků ve čtyřech kategoriích. 

 

Z kvalifikace prošlo do finále i 

13 závodníků TOM-KČT 

Kralupy – odpoledne pak jiţ 

čekalo strhující finále 

s bouřlivou atmosférou a 

povzbuzováním. 

V kategorii žákyň se stala 

Mistryní ČR Eliška Kozelková, 

těsně pod stupni byla Klára 

Buncová, ve finále bojovala i 

Káťa Popová 

V kategorii ţáků byl na čtvrtém 

místě Vojta Kozelka, finálovou 

účast pak zaznamenal i Petr 

Plicka a Eduard Česnek Lomas. 

Kategorie ţen přinesla drama, pořadí se neustále měnilo – 5.místo vybojovala Terka 

Popová a 6.místo Helča Pavlů, ve finále startovala i Blanca Česnek Lomas. 

Kategorie mužů byla naší nejúspěšnější – od startu zcela dominoval loňský 

obhájce titulu Jan Vejrosta a s přehledem se stal Mistrem ČR, na bronzové 

pozici byl Dan Sosnovec, na páté pozici skončil Zdeněk Vejrosta a ve finále se 

neztratil ani Kryštof Vávra 

 

3. závod Českého poháru TZ - Vsetín 
28. května 2016 se 3. závod Českého poháru – velice 

náročné tratě v okolí Vsetína prověřily opravdu 

kaţdého.  Vybojovali jsme 7 nových postupů na 

Mistrovství České republiky, 5 medailí, v hodnocení 

oddílů pak 1. místo v červeném poháru.  

  

Nejvíce se dařilo a medaili získali: 

 

1. místo: Ţeny B – Romana Vejrostová  

2. místo: Mladší dorostenky - Eliška Došková 

3. místo: Starší dorostenky - Tereza Popová, Muţi A – 

Jan Vejrosta, ţeny B - Iveta Szalaiová 
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Mistrovství ČR v TZ 2016 
Závěrečný závod Českého poháru, který je zároveň Mistrovstvím České republiky, 

nás přivádí do Suchdola nad Luţnicí. 

 

Startuje nás 27 a všichni bojují - v kategoriích od nejmladšího ţactva aţ po dospělé. 

Je jasné, ţe vše nemůţe vyjít, a tak je vedle radosti i trochu smutku. 

Získáváme tři medaile jednu stříbrnou a dvě bronzové. Na stříbrné příčce stanula 

Romana Vejrostová (ţeny B). Bronz pak vybojovali Vojtěch Kozelka (starší ţáci) a 

Jan Vejrosta (muţi A). 

Úspěchem je i proniknutí mezi nejlepší šestici závodníků v České republice:  

 

4. místo: Tereza Popová (starší dorostenky) 

5. místo: Adéla Nejedlá (starší dorostenky) 

6. místo: Lucie Gašková (nejmladší ţákyně), Klára Buncová (starší 

ţákyně),       Daniel Sosnovec (starší dorostenci) 

V hodnocení oddílů jsme vybojovali v bílém poháru (žákovské kategorie) 6. 

místo a v červeném poháru (dorost a dospělí) pak 2. místo. 
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Mistrovství ČR v TZ - stíhací závod 

 
Na základě výsledků Mistrovství České republiky se nastupuje do stíhací závodu – 

postup mají zajištěni ti, kteří v kumulovaných kategoriích ţactvo, dorost a dospělí 

pronikli do první desítky.  

Z TOM-KČT Kralupy se to podařilo 8 

závodníkům, na trať se vybíhá 

v časových odstupech 

z Mistrovského závodu. V prvním 

kole čekají všechny kontroly a druhé 

se jiţ běţí – na závěr čekají trestné 

okruhy za chyby v závodě a pak jiţ 

cíl. Kaţdý tak vidí, na jaké se 

pohybuje pozici. 

V kategorii ţákyň i ţáků bojujeme o 

medaile – nakonec je z toho 

v kategorii ţákyň 5.místo – Hana 

Pavlů a 6.místo – Klára Buncová. V kategorii ţáků obsazuje 4.místo - Vojtěch 

Kozelka a 6.místo – Jakub Hofman. 

Mezi dorostenci obsazuje 6.místo – Zdeněk Karhan a 9.místo – Daniel Sosnovec. 

Mezi dorostenkami pak podává vynikající výkon, kdyţ se dokázala posunout z deváté 

pozice aţ na medailovou pozici, Helena Pavlů – 3.místo 

Mezi muţi dosahuje na  medaili, za bezchybný výkon bez trestných minut  a 

absolutně nejrychlejší čas, Jan Vejrosta – 2.místo.  
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Český pohár TZ 2016 
Pacov, Frýdek Místek, Vsetín a Suchdol nad Luţnicí - to byla místa letošních závodů 

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 ţákovských kategorií 

(Bílý pohár) jsme získali 6. místo a v 

hodnocení dorosteneckých a dospělých 

kategorií (Červený pohár) pak 1. místo. 

V hodnocení kategorií vybojovaly nejcennější 

umístění a Český pohár získaly Eliška Došková (mladší dorostenky) a Romana 

Vejrostová (ţeny B). Bronzovou medaili vybojovala Helena Pavlů (mladší 

dorostenky), Tereza Popová (starší dorostenky) a Jan Vejrosta (muţi A).  

 

Mezi TOP 6 se ještě probojovali – Zdeněk Karhan (4. místo – starší dorostenci), 

Adéla Nejedlá (5. místo – starší dorostenky), Klára Buncová (6. místo - starší 

ţákyně), Daniel Sosnovec (6. místo - starší dorostenci). 

 

Moc a moc díky všem 43 závodníkům, kteří nastoupili za oddíl v letošních závodech 

Českého poháru 
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MTB 50 Český ráj 
Na tradiční závod opět vyráţí i náš tým. Počasí je oproti předpovědi milosrdné a tak 

čekání na start je o.k. 

Po startu jiţ vše běţí na plno a nejhorší je dostat tělo do provozních otáček. Polet 

Českým rájem jsme zvládli ve zdraví, v tombole tradičně ţádná výhra a velká 

gratulace Romče k 2 místu. 

Michal Blecha                     1:53:46            255/28 
Jan Vejrosta                      1:59:20            362/42 
Martin Slabý                      2:03:24            434/128 
Zdeněk Vejrosta                 2:04:06            447/46 
Romana Vejrostová             2:05:53            489/2 
Josef  Blecha                    2:09:08             554/69 

 

 

  

MTB 
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MTB 50 Bezděz 
 

V neděli 22. května 2016, se za letního počasí, 

uskutečnil MTB závod „50 Bezděz“ – trasa okolím 

královského hradu Bezděz. 

Téměř 900 startujících – mezi nimi i 8 borců 

z našeho KČT Kralupy. Start v 11 hodin a jiţ se 

jede, je sucho, kilometry ubíhají, karamboly i 

defekty se nám vyhýbají a tak posezení v cíli je 

radostné.  

Výsledky jsou pro nás radostné – nejlepší z nás je 

Michal Blecha s časem hluboko pod 2 hodiny. 

Medailovou radost zaţíváme díky Romaně 

Vejrostové v kategorii ţeny 50+ - drtí konkurentky 

o více jak 18 minut a je z toho 1.místo – MOC 

BLAHOPŘEJEME. 
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Hi-story park Ledčice a naučné stezky – Praotce 

Čecha a Mnětěžská alej. 
 

V neděli přes „jarní“ zimu nás 28 vyráţí nasmlouvaným 

autobusem do Ledčic do tamního Hi-story parku. Zde se 

stáváme archeology, průzkumníky, přetváříme krajinu, drtíme 

obilí, zkoušíme lukostřelbu a vrhač oštěpů, rozděláváme 

oheň, provádíme vykopávky. Přes dvě hodiny trávíme 

rozmanitou činností. Následuje vycházka naučnou stezkou 

Praotce Čecha a Mnětěţskou alejí, zpestřenou kreslením 

Řípu a Praotce Čecha. 

Výlet končíme v Mnětěţi a autobusem jedeme zpět na 

základnu.  

 

 

 

  

ODDÍLOVÉ AKCE 
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Schůzka na kole 16. 5. 2016 

 
Pondělí 16. 5. 2016 - Schůzka na kole - jezdíme MTB 

časovku, soutěţíme v jeţdění osmiček a rychlosti startu. 

V závěru mini orientační závod na kole pod základnou a 

u koupaliště. 

  

V časovce si nejlépe vede Terka a mezi mladšími Klárka 

B. 

V jeţdění osmiček jsou nejlepší – Tobiáš, Vojtik, Slonila, 

Nýna, Terka a Káďa. 

Nejrychlejší start měla Áďa B, před Terkou a Klárkou B. 

V miniorientačním závodě s 5 kontrolami vítězí dvojice 

Klárek (B+Š), před Hájou s Vaškem a Maxik se Zdendou 

K.  
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Venkovní hry na základně 

 
V sobotu odpoledne (21. 5. 2016) se konaly na základně 

venkovní hry - akce měla být společným setkáním, od rodičů a 

dětí, přes mladší, starší a aţ po ty odrostlé - nakonec se nás 

sešlo 16 - hrál se Kubb, Petang, Obíhačka, Kroket, Mikáda, 

Věţ, Molki, vybika na hřišti. Končíme u ohníčku u pečení buřtů 

a chleba. 

Počasí bylo suprové - teplo a sluníčko.  
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PLÁNOVANÉ AKCE 


