
30 let 
od znovuobnovení 
Klubu českých turistů

„Činnost KČT je úzce svázána s vývojem české státnosti, demokra-
cie a dějinami našich národů. 
Spolkovou činnost lze plnohodnotně realizovat pouze ve svobodné 
zemi. Proto si i  my, turisté, v  těchto dnech připomínáme 30 let 
svobody.“
Vratislav Chvátal 
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O České republice se hovoří jako o křižovatce – turisté by asi spíš 
použili termín „rozcestí“ – kultur, obchodu, vlivů, zájmů. Jsme bez 
moře, zato obklopeni horskými masívy. Stalo se národním zvy-
kem, že s nadšením přednostně poznáváme území, na kterém 
po staletí žijeme. Turistika se stala součástí životního stylu, ale 
i historie a kultury. 
K české společnosti a kultuře odedávna patří též bohatý spolko-
vý život. Není náhoda, že Klub českých turistů vznikl už před 131 
lety, byl u řady klíčových událostí našich dějin a že o popularizaci 
jeho aktivit se zasloužily osobnosti jako Vojtěch Náprstek nebo 
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. A pro milovníky zdejší kouzelné kra-
jiny je štěstím, že v roce 1990 obnovil svoji činnost.
I  jako příležitostný turista musím ocenit desetitisíce kilometrů 
značených tras, které nám zbytek světa závidí, zrekonstruované 
turistické chaty, skvěle udržované rozhledny, zkrátka všechno to, 
co je součástí tradice, na níž můžeme být pyšní.
Tak ať nám to všem dál dobře šlape!

Lubomír Zaorálek
ministr kultury

Milí turisté,
v těchto dnech si připomínáme 30. výročí „sametové revoluce“ 
a zanedlouho tomu bude 30 let ode dne, kdy Klub českých tu-
ristů obnovil činnost v podmínkách nově se rodícího demokra-
tického státu bez politického diktátu a ideových omezení jedné 
strany. Demokracie je nezbytný předpoklad pro svobodnou čin-
nost. Je zřejmé, že této kvality by nebylo dosaženo bez změny 
započaté 17. listopadem 1989. Bez této historické události by 
KČT dnes neexistoval. Svoboda a  demokracie spolu s  dobro-
volnictvím jsou neodmyslitelné principy činnosti KČT. Chraňme 
tyto atributy uvnitř klubu i v běžném životě. Turistika je projev 
svobody pohybu a  poznávání okolního světa a  naším trvalým 
úkolem a posláním je využít komfort svobody a demokracie pro 
rozvoj turistiky ve prospěch členů KČT i turistické veřejnosti.

Vratislav Chvátal
předseda KČT

Lubomír Zaorálek

Vratislav Chvátal



Turistické značky – jedinečné české dědictví

Jsme právem hrdí na nejhustší a nejpropracovanější síť turistických tras na 
světě, kterou vytvořily generace značkařů před námi a kterou dál rozvíjíme. 
Její systém se stal inspirací pro mnoho zemí po celém světě, kde po jejím 
vzoru vznikly lokální značené stezky.

5 čísel o KČT: 

 131 let od založení

 více než 43 000 km pěších značených turistických tras 

 a více než 38 000 km cyklotras

 5 typů tras: pěší, cyklistické, lyžařské, trasy pro vozíčkáře, hipotrasy

 téměř 35 000 členů

 desítky turistických objektů v majetku

Značkaři KČT – poslání & dobrodužství

Naše turistické trasy značí přes 2000 dobrovolných značkařů. Obnovují a do-
plňují značky na trasách, aby byly dobře viditelné, zajišťují průchodnost tras 
a zřizují nové trasy, které umožňují veřejnosti poznat nová místa. Díky jejich 
zápalu můžeme chodit po turistických trasách bezpečně a bez bloudění. 

Hledáme nové značkaře v regionech!
Staňte se i vy značkařem KČT. Spojte pohyb a poznávání nových tras s činností 
užitečnou pro další turisty. Stačí vám dobré boty, batoh a nadšení pro turistiku.



• V  roce 1938 dosáhl klub absolutního vrcholu své činnosti. 
Měl přes 100 000 členů a provozoval na území ČSR téměř 
150 turistických chat. V roce 1939 však ztratil více než třetinu 
ze svého majetku na území připojeném k Velkoněmecké říši, 
svou činnost však nepřerušil. Po druhé světové válce větši-
nu majetku dostal zpět a k  tomu se začaly na klub převá-
dět i bývalé chaty německých turistických klubů na našem 
území. Tento proces zůstal nedokončen, protože předávání 
majetku se dlouho vleklo. V letech 1948 až 1952 byl pak KČT 
v  několika krocích nastupujícím komunistickým režimem 
zlikvidován.

• Po násilné reorganizaci v letech 1952 až 1956, v jejímž průbě-
hu organizovaná turistika téměř neexistovala, vše začínalo 
od začátku. Postupně se začaly pořádat pochody a přejezdy, 
pobyty v přírodě a tábory. Do značné míry však byla potla-
čena pravá klubová činost, to je besedy, přednášky, spole-
čenské a taneční večery a podobně. Značně byla omezena 
poznávací činnost, protože z množiny kulturně historických 
cílů musely být vyřazeny všechny cíle, které neodpovídaly 
komunistickému výkladu dějin. Do zakázaných cílů spadala 
i celá historie vzniku Československé republiky. Samozřejmě 
se vůbec nemělo mluvit ani o historii Klubu českých turistů, 
podobně jako o historii Sokola, Junáka a dalších historických 
občanských spolků a klubů.

• V oblasti turistického ubytování zmizela síť chat KČT, která 
byla dohromady s  velkým počtem dalších hotelů a  chat 
zařazena pod ROH. To se samozřejmě odrazilo na turistické 
činnosti negativně. Na druhé straně to však vyvolalo vlnu 
pokusů získat pro přechody hor, lyžařské přejezdy a  splutí 
řek náhradní ubytovací objekty, což se od 70. let minulého 
století na mnoha místech začalo dařit a  vznikaly tradiční, 
dnes již legendární vícedenní akce se stovkami účastníků. 
Řada těchto akcí existuje dodnes, mnohé z nich již oslavily 
padesát i více ročníků. Komunistický režim sport a turistiku 
sice podporoval, ale nebyl spokojen s  takzvanou kulturně 
propagační náplní činnosti. Koncem 80. let minulého století 
byl tento trend již zcela zřetelný. Za této situace přišla v roce 
1989 Sametová revoluce a v jejím důsledku i obnovení Klu-
bu českých turistů.

1938–1989 – KČT v časech změn



1989–2019 – obnovení Klubu českých turistů 

• 7. 4. 1990 byla slavnostně obnovena činnost KČT. Stalo se tak ve velkém sále pražského Slovanského 
domu. Obnovený Klub českých turistů si dal za cíl navázat na řadu oblíbených akcí, vzniklých před revo-
lucí, stejně jako za doby největší slávy klubu ve 20. a 30. letech první republiky.

• KČT dodnes ctí tradici a hodnoty, které stály u jeho zrodu před 130 lety. Vzhledem k obrovskému rozší-
ření turismu oproti jeho stavu na konci předminulého století se v průběhu času proměňuje jeho role, to 
podstatné však zůstává: podpora a oslava aktivní turistiky jako pohybu vlastní silou za účelem poznávání 
přírody, krajiny, památek, sídel a jejich obyvatel.

Čerchov – symbol Železné opony

Na Domažlicku se nachází objekt, který se pro svou pohnutou a zajímavou historii stal symbolem rozpadu 
a znovuobnovení KČT. V roce 1948 byla místní rozhledna s chatou klubu násilně odejmuta a teprve v roce 
1999 se do jeho rukou alespoň částečně vrátily pozemky a turistická rozhledna, tzv. Kurzova věž. Bohužel 
již chyběly Pasovského chýše a nová chata z roku 1927, zbořené armádou na jaře roku 1989. 

KČT Domažlice rozhlednu opravil, přistavěl chatku se zasklenou verandou a okolí dále vylepšuje. Opravy 
dosud stály 4,5 milionu korun, ale z rozhledny se mohlo již 170 tisíc turistů pokochat nádherným výhle-
dem do Čech i Bavorska.

 „Čerchov představuje pro mě i tisíce dalších lidí srdeční záležitost. Stovky hodin nad žádostmi o dotace a fi-
nanční podporu, stavebními povoleními, brigády, organizování turistických akcí atp. A na druhé straně radost, 
že se nám podařilo alespoň věž Čerchova získat zpět, opravit, zpřístupnit a že již 19 let slouží veřejnosti.“ 
Petr Matějka, předseda KČT Domažlice



Moderní trendy turistiky – stezky do budoucnosti 

KČT pořádá celoročně akce pro všechny generace turistů. Přidejte se k nám s celou rodinou a poznejte 
nová místa České republiky, zažijte dobrodružství a radost z pohybu.

Rodinná turistika

Většina pochodů KČT má připravenu trasu pro rodiny s  dětmi, 
vhodnou i pro kočárky. Součástí mnoha z nich jsou i zábavné úkoly, 
které pomáhají motivovat malé děti k účasti na výletech a učí je 
lásce k turistice. Součástí některých akcí KČT je například projekt 
Turistická rodina, kde účastníci sbírají razítka do záznamníku. Na 
konci roku pak tři rodiny s největším počtem razítek získají hodnot-
né ceny. Dalším projektem je Mámo, táto, pojď si hrát – celoroční 
soutěž pro rodiny s dětmi inspirovaná pevností Boyard. Okruh plný 
úkolů a her baví děti a pomáhá rodičům přivést děti k turistice. Po 
celé ČR také organizujeme pohádkové lesy a dětské dny.

E-turistika

Jste příznivci moderních technologií? Elektronická turistika vás bude bavit! Vznikla poměrně nedávno, má 
však všechny předpoklady stát se fenoménem 21. století. Její podstatou je využívání moderních techno-
logií při klasické turistice, ať už pěší, vodní, lyžařské či jiné. Rozsah jejich použití je velmi široký od prostého 
plánování e-tras za pomoci mapového software na počítači, přes využití GPS nástrojů a mobilních aplikací 
v terénu při navigaci až po prvky multimédií, virtuální a rozšířené reality. 

Geofun

I  historie může být zábavná! Vyzkoušejte novou geohru 17.  listo-
pad 1989 vytvořenou k příležitosti oslav 30 let svobody. Autenticky 
vám zprostředkuje listopadové události a místa, kudy procházela 
revoluce.

Geofun je mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety, která vás 
provede zábavnou a zážitkovou formou po atraktivních místech 
u nás i v zahraničí. Hra vychází z populárního geocachingu, ale 
svou povahou je mnohem akčnější a dobrodružnější. V podstatě 
se jedná o geolokační zábavnou hru nové generace, kde nestačí 
pouze místo najít a „checknout se“, ale v rámci ní plnit i různé fy-
zické, mentální a zábavné úkoly. 

Vydejte se s námi za zábavou a poznáním na www.geofun.cz



Chaty KČT – němí svědkové historie české turistiky

Klub českých turistů je majitelem desítek turistických objektů po celé České republice. Některé z nich jsou 
modernizované, jiné v původním či havarijním stavu. Díky iniciativě stovek dobrovolníků a dárců se daří 
postupně chaty renovovat, aby další desítky let mohly sloužit jako domov pro milovníky turistiky. V sou-
časnosti probíhá sbírka finančních prostředků na opravdu těchto dvou chat:

Jiráskova chata

Jiráskova chata je jedním z nejvýznamnějších objektů KČT. Byla postavena v roce 1923 podle plánů ar-
chitekta Dušana Jurkoviče v Dobrošově na Náchodsku a v současnosti se chystá na zásadní revitalizaci. 
Přestavba má chatě po sto letech vrátit Jurkovičův odkaz a vdechnout jí nový život. Přispějte na moder-
nizaci Jiráskovy chaty a zapojte se do sbírkové akce na Darujme.cz nebo zašlete libovolnou částku na 
transparentní účet: 285648352/0300.

Prachov

Turistická chata Prachov leží na Zlaté stezce Českého ráje. Díky atraktivní poloze u vstupu do Prachov-
ských skal je vyhledávaným výletním místem. Na dokončení její rekonstrukce právě probíhá sbírka. S její 
pomocí bude dokončeno zateplení, zrekonstruovány další pokoje, instalována nádrž na dešťovou vodu, 
vybudováno cyklocentrum a tábořiště pro turisty, cykloturisty a horolezce aj.
Podpořte sbírkové konto chaty Prachov: 115-9884740207/0100.
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Program oslav 17. listopadu 2019 v centru Prahy
Korzo Národní 
Kde: Národní třída 

Oslavme spolu svobodu tam, kde to všechno začalo! Na Národní třídě. I letos ji oživíme uměním, 
zábavou, zajímavými hosty. Vyrazte zažít znovu atmosféru revoluce, přijďte na Korzo Národní.

Koncert pro budoucnost
Kde: Václavské náměstí

Koncert pro budoucnost je občanským setkáním a vyvrcholením akcí konaných v rámci 
Festivalu svobody 2019. Pod koněm nás čeká nabitý program plný koncertů a projevů 

nejznámějších osobností kulturního a veřejného života.

Svobodný listopad
Kde: Albertov

Čtvrtý ročník tradiční jednodenní události, jejíž myšlenkou je společně si důstojně připomenout události 
z listopadu roku 1939 a 1989 a uctít tak Den boje za svobodu a demokracii stejně jako Mezinárodní den 
studentstva. Po 15. hodině bude zahájena rekonstrukce historického průvodu z roku 1989 směřující na 

Národní třídu, kde bude vrcholit Korzo Národní.

Na čaj do archivu
Kde: ulice Na Struze

V Archivu bezpečnostních složek bude možné od 11 do 16 hodin zhlédnout mimo jiné ukázky origi-
nálních dokumentů vztahujících se k osobnosti Václava Havla, podat žádost o vyhledání a předložení 

jakékoliv archiválie či se registrovat do aplikace eBadatelna.

Vernisáž expozice „20. století“
Kde: Národní muzeum

Národní muzeum u příležitosti 30. výročí otevře první stálou expozici věnovanou českým a slovenským 
dějinám 20. století, včetně událostí roku 1989.

Další podrobný program národních oslav najdete na: www.spolecnestoleti.cz
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