
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. 2019:  

 

2.  2. 2019 - "Za zmrzlým Čepelkou" – 23. ročník 

1.  6. 2019 - "Krvavej Čepelka-Krajem bří Čapků" - 45. ročník 

5. 10. 2019 - "Hvězdicový výstup na Žaltman" - 21. 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  

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 


