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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 I. - květen - červen 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!



(20.) úterý 9. 6. J
„7. Pochod Prokopským údolím

/ 7th Hike through the Prokop Valley“
Start: Stodůlky (M-B) vestibul směr Západní město a 
Britská čtvrť 
Trasa 8 km: - pramen a meandry Prokopského potoka 
- Prokopské údolí - viadukt Pražský Semmering -           
Cíl: Besední restaurace u Ritschelů
Připravil: KČT, odbor Praha-Karlov, odd. Sparta

(21.) čtvrtek 11. 6.
„Na výhledy okolo nového sídla 

KČT, oblast Praha“
Start:  Sídlo KČT, oblast Praha - administrativní 
budova na Výstavišti, vstup mezi malou a velkou 
sportovní halou
Trasa 8,5 km: - Letná - Bubeneč - Stromovka - 
Cíl: Sídlo KČT, oblast Praha, Výstaviště Holešovice

(22.) úterý 16. 6. 
„S ochranáři přírody za netopýry“

Start:  Záběhlická škola (bus 101, 138, 154)
Trasa 9 km: - Hamerský rybník - Spořilov - Michelská 
– Vršovice -
Cíl: Klubovna ČSOP, Konopišťská ulice
Připravil: 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.

(23.) čtvrtek 18. 6.
„Loudání krásami obcí“

Start:  Nový Střížkov (BUS 151, ul. Na Vyhlídce)
Trasa 9 km: - Podvinný mlýn - Kejřův mlýn - 
Cíl: restaurace Na Cibulkách (Koněvova ulice)
Připravil: KČT, odbor Praha-Karlov, odd. Loko

Procházky jarní Prahou (PJP) 
Start: úterý 17:00 - 19:00, čtvrtek 16:00 - 18:00 hod.
Cíl: úterý 18:30 - 21:00, čtvrtek 17:30 - 20:00 hod.

(pokud není u pochodu uvedeno jinak)

UPOZORNĚNÍ:
Každý se účastní pochodu na vlastní nebezpečí.

(16.) úterý 26. 5. J
„Zelené plíce Prahy
- Modřanská rokle“

Start: rest. Na tý louce zelený (K Zelené louce 451)
Trasa 10 km: - Kunratický a Michelský les - Dolní Krč 
- Podolí - 
Cíl: Hostinec Na výtoni
Připravil: KČT, odbor Klub přátel a milovníků výletů

(17.) čtvrtek 28. 5. 
„Chuchelským hájem“

Start:  Dostihová (BUS 129, 241 - zast. na znamení)
Trasa 7,5 km: - Chuchelský háj - 
Cíl: Bistro U Veselé kozy, Zličín
Připravil: TOM Viking

(18.) úterý 2. 6.
„Z Modřan přes letiště Točná do 

Komořan“
Start: Nádraží Modřany (TRAM 17, BUS 139, 165)
Trasa 7 km: - Na Beránku - letiště Točná - 
Cíl: Komořany (BUS 139, 165)
Připravil: KČT, odbor Praha Vyšehrad

(19.) čtvrtek 4. 6.
„Od Ústředí na Oblast“

Start:  Sídlo KČT, Revoluční 8, Praha 1 - ve dvoře
Trasa 6 km: - Letná - Bubeneč - Stromovka - 
Cíl: Sídlo KČT, oblast Praha, Výstaviště Holešovice

(24.) úterý 23. 6.
„Údolím Dalejského potoka“

Start:  Řeporyjské náměstí (BUS 130, 174, 246)
Trasa 7 km: - Řeporyje - Dalejské údolí Velká 
Ohrada - 
Cíl: restaurace U Koziček (Velká Ohrada)
Připravil: KČT, odbor TJ Praga

(25.) čtvrtek 25. 6.
Bude upřesněno

v první polovině června

Hvězdicový pochod
do Botanické 

neděle 14. června 2020 

Ládví (M-C) - u fontány před kulturním domem 
Start: 9 – 11 hodin   Trasy: 6, 9 a 15 km 

Dejvická (M-A) -  výstup směr Šolínova (VŠ)
Start: 8 – 11 hodin  Trasy: 5, 10 a 25 km

Cíl:  11 – 16 hodin 
Botanická zahrada Troja, Sekvojová louka

Běžecká turistika
Start: 13:00 Muzeum V. Náprstka, Betlémské nám.
Trasa: 10 km


