
Klub českých turistů v Malých Svatoňovicích byl založen 16. března 1922 a měl 42 

členů. V r. 1923 bylo již 80 členů a v r. 1924 dokonce 135 členů. Odbor měl tehdy na 

starosti letní i zimní turistiku po Jestřebích horách a okolí. Prováděl také značení 

turistických cest v délce 10 km na Kozí kameny, do Babiččina údolí a na Skály a 

umisťoval vkusné orientační a směrové tabulky. Svým nákladem vydal 30 druhů 

pohlednic a zřídil turistickou noclehárnu v nové škole. 
 

V poválečné době byla činnosti odboru obnovena při Tělovýchovné jednotě Baník až v r. 

1961. Převážně se věnoval výletům po okolí a údržbě chaty TJ Baník na Brendách. V r. 

1967 byla slavnostně otevřena rozhledna z kovové konstrukce na Žaltmanu, která byla 

postavena MNV za vydatné pomoci členů KČT a TJ Baník a která slouží návštěvníkům 

dodnes. Při výšce 15 m poskytuje překrásný výhled na Krkonoše, Orlické hory a široké 

okolí. Největší zásluhu na jejím postavení má p. Josef Bernard - člen KČT. 
 

V r. 1970 byl založen při TJ Sokol turistický oddíl, který od tohoto roku pod vedením p. 

Pepy Urbana pořádá odbor dálkový a turistický pochod „Krvavý Čepelka“ z pohádek 

našeho rodáka a spisovatele Karla Čapka. Rekordní účast 2 200 turistů zaznamenal v 

roce 1980. Oddíl pracoval velmi dobře, byly pořádány pěší, cyklo i lyžařské výlety. 

Členové se zúčastňovali různých pochodů po celé republice i několika celostátních a 

mezinárodních srazů KČT. Několik členů plnilo výkonnostní třídy, výkonnostní odznaky a 

oblastní odznaky. 3 členové se starali o značení turistických cest v oblasti Jestřebích hor. 

Oddíl byl několikrát vyhodnocen Okresním výborem ČSTV jako vzorný. Brigádnicky se 

pracovalo na údržbě chaty TJ Sokol a na údržbě a nátěrech rozhledny. 
 

V r. 1990 byla ukončena činnost KČT při TJ Sokol Malé Svatoňovice, odbor KČT se 

osamostatnil a zaregistroval u Ministerstva vnitra a ÚV KČT jako samostatný odbor. V 

současné době čítá 30 členů, převážně starších, ale nic to neubírá na jejich 

aktivitě. Pokračuje s pořádáním pochodu „Krvavý Čepelka“, vždy první sobotu v červnu. 

Od r. 1997 pořádá odbor zimní přejezd „Za zmrzlým Čepelkou“ a od r. 1999 další akci 

podzimní „Hvězdicový  výstup na Žaltman“ s cílem na Jestřebí boudě. Odbor pořádá 

turistické výlety, autokarové zájezdy spojené s výlety a besedy s promítáním diapozitivů 

z výletů a zájezdů z domova i zahraniční. 
 

Společně s KČT Bohuslavice a KČT Úpice odbor vydal leteckou mapu Jestřebích hor, 

nechal vytisknout pohlednice rozhledny na Žaltmanu a úspěšně prodává dřevěné 

turistické známky a turistické vizitky Malých Svatoňovic a Jestřebích hor. Členové odboru 

pracují brigádnicky za pomoci obecního úřadu na údržbě rozhledny. 
 

V r. 2002, při konání 28. ročníku dálkového pochodu „Krvavý Čepelka“ oslavil odbor 80 

let založení Klubu českých turistů v Malých Svatoňovicích. Při této příležitosti bylo 19 

členům předáno čestné uznání odboru a malý dárek za dlouhodobou činnost. 
 

V roce 2007, 85 let od založení, byla při akci „Krvavý Čepelka“ uspořádána k tomuto 

výročí výstava z historie odboru doplněna různou dokumentací. Tuto výstavu velmi 

vkusně naaranžovaly členky odboru. 
 

V r. 2012 KČT oslavil již 90 let. K tomuto výročí byly zhotoveny „Pamětní listy“ a  nové 

fotografie rozhledny na Žaltmanu s přehledem termínů pořádaných akcí. Při této 

příležitosti bylo 3 členům odboru uděleno veřejné uznání II. stupně s diplomem a medailí 

za dlouholetou činnost a propagaci turistiky a 2 členům česné uznání I. stupně za 

dlouholetou činnost, propagaci a rozvoj turistiky udělené ÚV KČT v Praze. Pořádané akce 

jsou stále navštěvovány turisty ze všech krajů naší republiky. Škoda jen, že se těchto 

akcí málo účastní mladší generace, což je problém všech pořadatelů turistických 

pochodů. 
 

V r. 2017 slaví 95 let od založení. K tomuto výročí bylo zhotoveno pamětní razítko.  

KČT je stále pořadatelem 3 pochodů a promítání snímků s turistickou tématikou pro 

širokou veřejnost. Zúčastnil se odhalení pamětní desky u rozhledny na Žaltmanu, která 

slouží všem turistům již 50 let.  
 

Pětičlenný výbor, i přes vyšší věk, stále velmi dobře pracuje. KČT má v současné době 29 

členů, kteří jsou při akcích vždy ochotni pomoci. Velmi dobře s KČT spolupracuje sdružení 

rodičů a dětí „Rodinné centrum Žaltmánek z Jestřebích hor“. 



 

Zveme všechny přátele turistiky a naší přírody ke spolupráci. 

Přijďte mezi nás a staňte se členy. 

                                                                                 KČT, odbor Malé Svatoňovice 

 

 

 

 
 

Připravované akce - r. 2018:  

 

3.  2. 2018 - "Za zmrzlým Čepelkou" – 22. ročník 

2.  6. 2018 - "Krvavej Čepelka-Krajem bří Čapků" - 44. ročník 

6.10. 2018 - "Hvězdicový výstup na Žaltman" - 20. ročník  

 

- Účast na akcích v okolí 

- Promítání diapozitivů 

- Spolupráce s oblastí Královéhradeckou 

- Spolupráce s Obecním úřadem 

- Spolupráce s Regionem Jestřebí hory 

- Propagace našich akcí a turistiky v Jestřebích horách  

 

 

Za zmrzlým Čepelkou - 21. ročník 

4. 2. 2017 – hodnocení 

 

Přípravy pro letošní přejezd a přechod Jestřebími horami nám začaly již po Novém 

roce, kdy k nám po několika letech dorazila opravdová zima s krásnou nadílkou sněhu až 

50 cm a lednovou teplotou až –25 oC. Těšili jsme se, že sníh vydrží a přiláká více běžkařů 

i pěších turistů. 1. února se však náhle oteplilo až na +5 oC a druhý den již začalo pršet, 

sníh byl mokrý a naše naděje na dobrou účast rychle vyprchala. 

Ráno, v den naší akce, se počasí ještě zhoršilo. Déšť a náledí nám nepřálo a proto jsme 

ani moc účastníků neočekávali. Navíc jsme museli zrušit i občerstvení u Bílého kůlu, 

jelikož v rozbředlém sněhu jsme tam nevyjeli. Naši hoši se snažili vyjet různými způsoby, 

ale marně. Po neúspěchu se vrátili mokří zpět k nám do cíle. 

Ihned po sedmé hodině přišel jako první na start náš stálý host na všech akcích Jirka 

Hamerka z Náchoda. Postupně přicházeli další turisté (nezmaři), které ani špatné počasí 

neodradilo. Pěší i lyžaři vyráželi na trasy 15 nebo 30 km. Trasu 30 km jsme doporučili 

pouze lyžařům – těch se přihlásilo 6. Na 15 km trasu se přihlásilo 26 turistů, z toho bylo 

5 lyžařů a 21 pěších turistů. Celkem se nám tedy přihlásilo 32 turistů. 

Všichni obdrželi na startu sušenku a ti, kteří se nevraceli zpět do cíle a zvolili si vlastní 

trasu, dostali zároveň nový hezký diplom. Někteří účastníci se tradičně posílili na cestu 

v našem bufetu, což si ve špatném počasí chválili. Škoda jen, že nám počasí nepřálo, byli 

jsme dobře připraveni, ale to my opravdu nemůžeme ovlivnit. 

Na závěr opět děkujeme za veškerou pomoc – Obecnímu úřadu, Svazku obcí Jestřebí 

hory, sponzorům a dárcům, ale hlavně všem velmi obětavým pořadatelům této akce. 

 

Pořadatelé: Jan Šafář, Zdeněk Hübner, Stanislav Novotný, Jiří Skala, Martin Řezníček, 

Jakub Novotný, Luboš Jiroušek, manželé Drábkovi. 

 

Za výbor KČT: 

Jan Šafář 

 

 

 

 

 

 



 

 
Krvavej Čepelka – krajem bratří Čapků  - 43. ročník 

3. 6. 2017 - hodnocení 

 

Jako každý rok i letos, kdy slavíme již 95 let od založení odboru KČT v naší obci, 

jsme se opět připravovali velmi dobře na tento oblíbený pochod. Na zajištění trasy pro 

rodiče s dětmi, která je stále populární, s námi velmi dobře spolupracují ženy 

z Rodinného centra „Žaltmánek“. Nechali jsme zhotovit pamětní razítka k 95. výročí KČT 

a k 50. výročí zpřístupnění rozhledny na Žaltmanu. Dobře byla připravena tombola i 

občerstvení pro účastníky pochodu v bufetu a u Bílého kůlu. 

 

Ráno v den akce jsme po předchozích přípravách již od 6 hodin očekávali první 

turisty, kteří k nám přicházeli průběžně až do 10 hodin. Ti vzdálenější se občerstvili 

v bufetu, který je oblíben. Po  prezentaci  pěšáci i cykloturisté vycházeli na zvolené trasy. 

Již tradičně byla v 9 hodin odstartována dětská trasa čtením pohádek K. Čapka – „O 

pejskovi a kočičce“ v parku. Děti i rodiče pozorně poslouchali a potom se vydali společně 

na trasu plnou her a soutěží, kde jim za odměnu byly vydávány různé sladkosti věnované 

pořadateli. V cíli u “Bílého kolu“ čekalo vyvrcholení v podobě hledání pokladu (truhlice 

s pamlsky), opékání párků od pořadatelů a předání „Čepelkovských medailí“ s hezkým 

diplomem. Potom se spokojené děti, v doprovodu rodičů a prarodičů, vracely zpět na 

náměstí do cíle této trasy. Ti, kteří vezli děti v kočárku nebo nesli v krosnách, byli trochu 

unaveni, ale přesto moc spokojeni. Také turisté z ostatních tras na startu obdrželi 

propozice s plánkem tras a tradičně, jako kalorné, sušenku na cestu v náročném terénu. 

Kolem poledne už krásně hřálo sluníčko a teplota dosahovala 28 ℃. Ti, kteří se vraceli 

zpět z delších tras, byli docela zpoceni a unaveni. Ale všichni to zvládli a byli spokojeni, 

jak s náročným terénem, tak s hezkým diplomem, Čepelkovskou medailí a pamětními 

razítky do „Vandrbuchů“ a zápočtů. 

Účast na trasách: 

Rodiče s dětmi 5 km:  27 rodičů a prarodičů, 25dětí  

Pěší trasa 15 km: 75 turistů 

Pěší trasa 30 km: 36 turistů 

Pěší trasa 50 km: 7 turistů 

Cyklotrasy 20-60 km: 20 cyklistů 

Celkem se této naší akce zúčastnilo, za krásného počasí a s hezkým výhledem 

z rozhledny na Žaltmanu, 190 turistů. Je to méně, než v jiných letech (snad velká 

vedra), ale všichni byli spokojeni s trasami, hezky prožitým dnem v Jestřebích horách i 

vždy ochotnými pořadateli. Dobrá účast byla z naší obce na dětské trase. Byli zde také 

turisté z Jičína, Ústí nad Labem, Hradce Králové, Prahy, Brna a dalších měst a obcí 

v našem okolí. 

Za velmi dobře připravenou akci opět děkujeme všem sponzorům a dárcům – místnímu 

Obecnímu úřadu, Svazku obcí Jestřebí hory, sdružení „Žaltmánek“ a hlavně všem 

obětavým a vždy ochotným a neúnavným pořadatelům za jejich práci. 

Pořadatelé: 

Šafář Jan, Novotný Stanislav, Hübner Zdeněk, Skala Jiří, Řezníček Martin, Řezníček 

Čestmír, Novotný Jakub, Jiroušek Luboš, Králíčková Jarmila, Šafářová Pavlína, Skalová 

Věra, Řezníčková Hana, Schwarzbachová Jiřina, za RC Žaltmánek Jelínková Hana 

 

Za výbor KČT: Jan Šafář 

 



 
 

 

 


