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POZOR
ZMĚNA SÍDLA A PROVOZNÍ DOBY

Klub českých turistů, oblast Praha
Výstaviště 67, 170 00 Praha 7

Pondělí a Středa   13.00 - 18.00 hod.

tel.: 736 754 030, e-mail: praha@kct.cz 
www.prahouturistickou.cz, www.kct.cz

UPOZORNĚNÍ:
Každý se účastní pochodu na vlastní nebezpečí. 

Člověče, pohni se,
než bude pozdě!

Klub českých turistů, oblast Praha a partneři
vás zvou k účasti na 19. ročníku cyklu

PRAHOU 
TURISTICKOU

část II. - září - říjen 2020

Obnovení pochodů 
Prahou Turistickou

V souvislosti s obnovením pochodů Prahou turistic-
kou během vládních opatření v boji proti koronavi-
ru vás žádáme o dodržování následujících pravidel 
akce. Pravidla jsme sestavili v souladu s nařízením 
vlády a mají za cíl ochránit jak vás - turisty, tak i naše 
pořadatele, kteří přijdou do styku s větším množ-
stvím lidí. Děkujeme, že nám pomáháte zvládnout 
současnou situaci!

Účast na pochodu je podmíněna 1. zakrytím nosu 
a úst (v prostoru startu a cíle) rouškou či respi-
rátorem bez výdechového ventilu. 

Na start a do cíle přistupujte prosím jednotli-2. 
vě a dodržujte rozestupy 2 metry. Rozestup do-
držujte i vůči pořadatelům.

Výše startovného:3.  děti do 15 let - 5 Kč, člen 
KČT a zákazník Pražské plynárenské, a.s. - 
15 Kč, ostatní 30 Kč. 

Platbu startovného přijímáme pouze v hoto-4. 
vosti v přesné částce, abychom minimalizovali 
kontakt pořadatelů s hotovostí. Na startu ukaž-
te přesnou částku startovného ve své dlani, na 
pokyn pořadatele vhodíte startovné do boxu a 
dostanete popis trasy.

Než přijdete do cíle, 5. předem si připravte všech-
ny záznamníky a popisy trasy, kam chcete do-
stat razítko, za skupinku (rodinu) nejlépe jen 
jeden člověk a ostatní počkají opodál. Záznam-
níky mějte otevřené na té stránce, kam chcete 
razítko dostat. Razítka jsou dezinfikována a 
určena pouze pořadatelům, nechtějte je zapůj-
čit, vše vám bude orazítkováno z naší strany.

Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma.6.  Bude-
me se na vás těšit příště!



(29.) čtvrtek 24. 9.
„Z Troje podle vody do Vysočan“

Start:  Kovárna - zastávka BUS 112
Trasa 8 km: - Troja - údolí Vltavy - údolí Rokytky - 
Cíl: restaurace Pragovka (Vysočany)
Připravil: KČT, odbor TJ Praga

(30.) čtvrtek 1. 10.

6. Prahou 12
Partnerství: Městská část Praha 12.

Start: Nádraží Braník (zastávka BUS 106, 121, 190)
Trasa 9 km: - Hodkovičky - Zátiší - Kamýk -
Cíl: Modřany – Viniční domek 17:30-20:00
Pořadatel: KČT, odbor Střížkov
V cíli pochodu bude prezentace života a 
lokalit výskytu netopýrů v Praze, včetně 
ukázky živých netopýrů ze sdružení 
dobrovolníků ZO ČSOP Nyctalus.

(31.) čtvrtek 8. 10.
„Pražské výhledy“

Start:  Dvorce - zastávka BUS
Trasa 8 km: - Dvorce - Podolí - Braník - 
Cíl: restaurace Nádraží Braník (žst)
Připravil: KČT, odbor Trilobit Barrandov

(32.) čtvrtek 15. 10.
„Za pražskou tříkolejkou“

Start:  Praha - Klánovice (žst) směr Kolín
Trasa 10 km: - Blatov - Běchovice - Počernický ryb. - 
Cíl: Snack Bar U Koníčků
Připravil: Klub železničních cestovatelů

Procházky podzimní Prahou (PPP) 
Start vždy: čtvrtek 16:00 - 18:00 
Cíl vždy: čtvrtek 17:30 - 19:30

(pokud není u pochodu uvedeno jinak)

(26.) čtvrtek 3. 9. 
„Ve stopě cyklotrasy Podolí - Modřany“

Start: Podolská vodárna - zastávka TRAM
Trasa 8 km: - Podolí - Dvorce - Braník - Hodkovičky 
- Modřany - 
Cíl: Obchodní nám. u obchodního centra (Modřany) 
Připravil: KČT, odbor Praha-Karlov, odd. Střelka

(8.) úterý 8. 9.
„Od muzea do muzea“

Start: Újezdské muzeum - 15:30 - 17:30
Trasa 10 km: - Koloděje - Královice - Netluky - 
Cíl: Uhříněveské muzeum - 17:00 - 20:30
Připravil: KČT, odbor Pohoda Praha

(27.) čtvrtek 10. 9.
„Hlubočepy trochu jinak X.“ 

Start: Geologická - zastávka BUS
Trasa 8 km: - sídl. Barrandov - Prokopské údolí -  
Lužiny -
Cíl: Sluneční náměstí, před radnicí Prahy 13
Pořadatel: KČT, odbor Trilobit Barrandov

(28.) čtvrtek 17. 9. 
„Podvečerní procházka Prahou 11“

Start: Chodovská tvrz - 15:30 - 18:00
Trasa 7,5 km: - Centrální park - Divoká zahrada 
Hostivař - Košíkovské nádrže -           
Cíl: Chodovská tvrz - 17:00 - 20:00
Připravil: KČT, odbor Pohoda Praha
Start a cíl pochodu je na zahrádce restaurace.

(33) čtvrtek 22. 10. J
10. Viniční usedlosti Prahy 5 

Start: Restaurace Ladronka v Košířích
(TRAM 9, 10, 15, 16; BUS 123, 167 - Kavalírka)
Trasa 10 km: - Zámečnice - Kotlářka - Cibulka - 
Šmukýřka - Kavalírka -
Cíl: Restaurace Ladronka, Košíře - 17:30–20:00
Pořadatel: KČT, odbor Klub přátel a milovníků výletů
V cíli pochodu bude prezentace života 
a lokalit výskytu netopýrů v Praze, 
včetně ukázky živých netopýrů ze 
sdružení dobrovolníků ZO ČSOP 
Nyctalus.

Pondělí 28. 9. 2020 (státní svátek)

Svatováclavský pochod k uctění 
české státnosti

Trasy 25 a 13 km – pěší i cyklo
Start: 
25 km  8.00 – 10.00 hod.
Prosek – u kostela sv. Václava (M-C; bus 136, 140, 
152, 175, 375 – Prosek)

13 km 9.30 – 13.00 hod.
Vinoř – zastávka bus Vinořský hřbitov (bus 185, 
302, 375, 378)

Cíl:
12.00 – 16.30 hod.
Stará Boleslav – u Pražské brány
Na startu trasy 13 km (kontrola trasy 25 km) 
turistický minitest.

V cíli Národní svatováclavská pouť.


