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17. dubna 2018 

Pochod ke 130. výročí založení KČT 

Pochod začíná v úterý 17. dubna v 16 hodin před vstupní hlavní branou Olšanských 

hřbitovů. Nejprve budou položeny kytice ke hrobu PhDr. Gutha-Jarkovského, čtvrtého 

předsedy KČT, spisovatele, vedoucího redaktora Časopisu turistů a zakladatele Českého 

olympijského výboru a následně také ke hrobům zakladatelů KČT Dr. Františka Čížka a Dr. 

Viléma Kurze. Poté se účastníci vydají na 6 km vycházku Prahou po místech spjatých s 

historií KČT. Pochod skončí v 18 hodin na nádvoří Náprstkova muzea pietním aktem u 

pamětní desky prvního předsedy KČT Vojty Náprstka. K akci bude vydána pamětní turistická 

vizitka. 
 

8. června 

Exkurze do Kanceláře prezidenta republiky 

Exkurze členů ÚV KČT a hostů KČT do prezidentských prostor na Pražském hradě se 

uskuteční v pátek od 14 hodin. Čtyři další exkurze pro předem registrované zájemce jsou 

rezervovány na 11. června. 
 

9. – 11. června 

Praha, třídenní oslavy 130 let KČT 

Pro turisty, kteří mají zájem zúčastnit se všech tří akcí 9. – 11. června, tj. Podskalského 

setkání turistů a Vltavanů, Pikniku v Botanické a Výstupu na Petřín, je připravena 

speciální nabídka – Turistický pas, který bude k zakoupení na Podskalském setkání 

turistů a Vltavanů. Držitelé pasu obdrží v cíli Výstupu na Petřín turistický suvenýr a 

prvních sto příchozích účastníků získá navíc další turistickou odměnu. Sběratelé 

suvenýrů se během prodlouženého víkendu mohou těšit hned na několik výročních 

turistických vizitek, turistických nálepek a známek a další turistické suvenýry k 130. 

výročí KČT. Muzeum hlavního města Prahy poskytne účastníkům slevu na vstupném 

9. 6. do Podskalské celnice a 11. 6. na Petřínskou rozhlednu. 
 

9. června 

Podskalské setkání turistů a Vltavanů 

Spolek Vltavan v Praze i Klub českých turistů byly založeny shodně 11. června – Vltavan 

ovšem již roku 1871. Vznikl tak nápad spojit turistický program KČT s oslavami Vltavanů a 

společně si připomenout 100 let od založení Československa. Setkání začne vyvěšením 

státní vlajky u Podskalské celnice na Výtoni. Na nejkratší 8 km dlouhou „Podskalskou trasu“ 

Podskalím a jeho okolím se můžete vydat od 10 hodin od Podskalské celnice. Na delší trasy 

vedené do historicky vyhledávaných výletních míst Pražanů můžete vystartovat od 7 do 9 

hodin ze Zbraslavi (22 km) nebo z Braníka (18 km). Cíl všech tras je u Podskalské celnice, 
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v které si můžete prohlédnout expozici o životě „lidí od vody“ a historii zaniklého Podskalí. 

Součástí Podskalského setkání budou i vyhlídkové jízdy parníkem po Vltavě a od 12:30 do 

17 hodin zábava s tombolou u Podskalské celnice. V rytmu stylových staropražských a 

plaveckých písniček zahraje účastníkům k tanci a poslechu staropražská skupina 

TŘEHUSK. V místě setkání bude k dispozici občerstvení a stánky s turistickými i 

vltavanskými suvenýry. 

Slavnostní setkání KČT u příležitosti 130. výročí založení KČT v Senátu 

Setkání zasloužilých funkcionářů KČT a hostů KČT se uskuteční od 18 hodin pod záštitou 

předsedy Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci. Na programu je mj. vystoupení 

žesťového kvintetu Hudby Hradní stráže, zdravice předsedy Senátu, vyznamenání 

zasloužilých členů KČT a partnerů KČT, projekce ze 130 leté činnosti KČT a krátké proslovy 

předsedy a čestného předsedy KČT. Za klavírního doprovodu šéfdirigenta Hudby Hradní 

stráže Václava Blahunka zazpívá členka KČT Barbora Přechová. Program bude zakončen 

neformálním setkáním s občerstvením. 

Pražská muzejní noc 2018 

9. června od 19:00 - 10. června do 1:00 hodin 
 

10. června 

Piknik v botanické 

KČT Praha připravil pro účastníky pěší trasy, cyklotrasu, trasu pro běžeckou turistiku a také 

možnost splutí Vltavy na kánoích z Braníka na Štvanici (informace a přihlášky na 

info@kct.cz). Starty jsou od 8 do 11 hodin, cíl v Botanické zahradě v Troji bude otevřen od 

11 do 17 hodin. Zde bude připraven kulturní program a pro unavené turisty možnost 

občerstvení. Hlavním mediálním partnerem této části programu oslav je TV Nova, která pro 

malé i velké výletníky z trasy „Jdeme s Novou“ připraví v cíli zábavný soutěžní program. 
 

11. června (den založení KČT) 

Exkurze do Kanceláře prezidenta republiky 

pro 4 skupiny předem přihlášených turistů: 8.45, 10.30, 12.15 a 14.00 hodin. 

Výstup na Petřín 

Třídenní oslavy v Praze zakončíme v pondělí 11. června. Od 15 do 17 hodin startuje od 

sídla KČT v Revoluční č. 8 pochod s názvem Výstup na Petřín. Trasa povede místy spjatými 

se založením a později obnovením KČT a místy kde KČT v minulosti sídlil. Na trase bude 

připraveno příležitostné poštovní razítko s motivem 130 let KČT. Z důvodu revitalizace 

vrcholu Petřína je cíl pochodu v Zahradě Kinských pod Petřínem. Zde bude doprovodný 

kulturní a turistický program – např. turistický mini závod, exhibice mistra světa v ovládání 

dlouhého biče Ladi Šína Gina, country a folkové písničky zahraje skupina Třetí dech, bude 

možné prohlédnout si expozici Národopisného muzea, sběratelé uvítají možnost zakoupení 

turistických vizitek a nálepek, turistických známek a dalších suvenýrů ke 130.  výročí KČT. 

mailto:info@kct.cz
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V krásném prostředí zahrady si můžete odpočinout a občerstvit se před závěrečným 

výstupem na vrchol Petřína, kde je domluvena možnost prohlídky Petřínské rozhledny za 

zvýhodněné vstupné.  
 

30. června – 8. července 

Sokolov XVI. letní turistický sraz 

Podrobnosti jsou uvedeny v propozicích akce. 

 

26. – 28. října 

Setkání turistů v Praze 

Vyvrcholení projektu „100 let republiky, 130 let v pohybu“. Během víkendu se uskuteční 

turistické aktivity s možností navštívit řadu vybraných pražských památek a muzeí. Hlavní 

kulturní a hudební program je plánován na některém náměstí v Praze (pravděpodobně na 

nám. Republiky – bude upřesněno). V rámci setkání bude veřejnosti představena největší 

turistická značka a proběhne finále Stoletého losování o hodnotné ceny. Podrobnosti a 

propozice sledujte na www.kct.cz a také na www.100letvznikurepubliky.cz.    
 

28. října 

Měsíc věží a rozhleden – zakončení 

KČT je partner projektu. Přispějte k vytvoření tradice a vystupte v tento den se státní vlajkou 

ČR na libovolnou věž nebo rozhlednu. Vaši fotografii z výstupů s vlajkou můžete po akci 

zaslat pořadateli do soutěže. 

Výstup na Blaník 

pořádá Česká obec sokolská, která k účasti zve všechny bratry a sestry, ale také turisty. 

Sraz účastníků na vrcholu u rozhledny je v 11 hodin. 
 

15. – 18. listopadu 

Semily - 47. ročník Za posledním puchýřem 

Informace o programu – viz propozice pořadatele. 

V rámci akce budou oficiálně zakončeny oslavy 130 let KČT. 
 
 

Turistické akce k oslavě výročí 130 let založení KČT se 
konají ve spolupráci s Muzeem hlavního města 
Prahy, www.muzeumprahy.cz. 
Muzeum zve na výstavu PRAHA 1848 – 1918, která se 
bude konat od 13. 6. 2018 do 24. 2. 2019 v hlavní 
budově muzea na Florenci, Na Poříčí 52, Praha 8. 

 

http://www.kct.cz/
http://www.100letvznikurepubliky.cz/
http://www.muzeumprahy.cz/

