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Klub českých turistů a KČT oblast Praha, připravuje oslavu výročí 100 let republiky 1918 – 2018. V období 
od ledna 2017 do 28. října 2018 zorganizuje po celé republice 100 pochodů a výletů a současně 100 
kulturních zážitků. Za spolupráce s oblastmi a odbory KČT, podpory Ministerstva kultury a Svazu obchodu 
a cestovního ruchu uspořádá v každém kraji 7 pochodů a současně 7 kulturních zážitků pro účastníky 
pochodů. Turisté tak budou moci zažít nejen zdravý pohyb českou krajinou, ale vrátit se na některých 
akcích o sto roků nazpět a zažívat při plánovaných historických prohlídkách, akcích a koncertech to, co 
viděli a slyšeli naši dědové a babičky před více než 100 lety. Tímto rozsáhlým projektem důstojně podpoří 
Klub českých turistů nejen výročí 100 let republiky, ale také jednu ze současných životních priorit - zdravý 
životní styl a chůzi, ničím nenahraditelný pohyb. 
 
Hlavní organizátor:  Klub českých turistů, KČT oblast Praha, Infocentrum KČT 
Záštita a podpora projektu:  Ministerstvo kultury 
Hlavní partner projektu:  Svaz obchodu a cestovního ruchu  
 
 
A)  Základní termíny a časový harmonogram celého projektu: 
leden 2016   –  březen 2016 zpracování celkové koncepce 
březen 2016 –  červen 2016 projednání a příprava termínů jednotlivých pochodů na oblastech KČT 
březen 2016  –  září  2016  příprava projektu 
březen 2016 – leden 2017 zpracování propagace 
leden  2017     zahájení propagace – Regiontour 2017  
25. března 2017 zahájení celé akce v Praze – Národní technické muzeum 
duben 2017 – září 2018  průběh 100 pochodů a kulturních zážitků v celé republice 
26. - 28. října 2018   vyvrcholení –  Náměstí republiky v Praze  



 
 
B)   Rozpočet a zdroje financování, rok 2016 – 2018: 
 Celkový rozpočet této významné akce, jak na příjmové tak na výdajové straně, předpokládáme 
v rozsahu přibližně 1 000 000 Kč. Vlastní rozpočet bude sestaven na základě závěrů jednání na 
Ministerstvu kultury a se členy Svazu obchodu a cestovního ruchu, tj. především s obchodními 
společnostmi a se členskou základnou Asociace hotelů a restaurací. Předpokládáme, že výsledky většiny 
rozhodujících jednání budeme znát v září 2016. Do té doby nepředpokládáme žádné výdaje na přípravu 
akce. 
 
 

C)   Organizační štáb celého projektu: 
Sídlo štábu: Infocentrum KČT, Fügnerovo náměstí 3, Praha 2 
 

Vedoucí pražské části projektu: Ing. Jaroslav Krejzlík 
Koordinace a řízení projektu, ekonomika. Spolupráce se SOCR, 
marketing, zajištění spolupráce se zástupci  obchodních společností. 
 

Turistické akce, propagace KČT:   programová rada KČT -  Zdeněk Cabalka  
 KČT oblast Praha - Ing. Lenka Zíková  
Celorepubliková koordinace pochodů a spolupráce s oblastmi. Zajištění podkladů pro prezentaci 
v celostátních a oblastních kalendářích na rok 2017 a 2018. zajištění prezentace obchodních partnerů 
KČT 
 

Spolupráce s Ministerstvem kultury:  Miroslav Tausig 
Koordinace kulturních zážitků, příprava kulturních vystoupení na úvodní a závěrečné akci 
propagace, marketing, spolupráce se zástupci  obchodních společností. 
 

Příprava turistické části úvodní a závěreční akce v Praze: Ing. Ivan Press + oblastní programová rada 
KČT, oblast Praha 
Příprava a zajištění 7 oblastních akcí, informace o projektu na ústředních orgánech KČT. 
 
 

D)  Zapojení oblastí KČT do projektu 100 let republiky 
Celkový počet připravovaných akcí je 7 v každé oblasti: 14 oblastí x 7 pochodů= 98 akcí  
+ úvod a vyvrcholení = 100  
Úvodní akce: 25. března 2017 Za jarním sluníčkem – Národní technické muzeum, Praha 
Závěrečné vyvrcholení pátek 26. 10. – neděle 28. 10. 2018 – Náměstí Republiky, Praha 1 
 

Požadavky na zajištění turistické akce v oblasti  
1) Termín pochodu bude od 1. dubna 2017 do 7. října 2018  
2) Pochody budou zařazeny do celostátního programu tak, aby se v daném termínu a v nejbližším 

okolí (nebo v oblasti) konal vždy jen jeden pochod.  
3) Předpokládaný počet účastníků pochodu bude minimálně 250 turistů  
4) Součástí akce bude kulturní zážitek pro pochodníky  – návštěva zámku, hradu, muzea, kulturní 

vystoupení nebo další zajímavý nápad  
5) Připravit návrh vlastního kulturního zážitku  
6) Zajistí prezentaci předem dohodnutých obchodních partnerů v programu a na pozvánce na 

pochod 
7) Zajistí prezentaci obchodních partnerů v cíli pochodu v podobě, která bude jednotně připravena 

od Infocentra KČT, Fügnerovo náměstí, Praha 2 
8) Zajistí prodej propagačních materiálů a dalších produktů, podporujících akci 100 let republiky 
9) Uzávěrka nabídek termínů pochodů z oblastí do závěrečného termínového zpracování je do 

neděle 21. srpna 2016. 
 



Bonusy a odměny pro pořadatele 
1) celoroční propagace pochodu, kterou zajišťuje hlavní pořadatel, na internetu, v rozhlase, na 

letácích.  
2) Finanční podpora každého pochodu je předpokládána minimální částkou 2 000 Kč, Definitivní 

částka bude upřesněna v lednu 2017, podle celkového počtu obchodních partnerů a objemu 
získaných finančních prostředků  

3) Prezentace města, odboru nebo pochodu při závěrečném vyvrcholení celého projektu v Praze. 
Forma prezentace bude upřesněna do konce roku 2017. 

 
Doplnění podkladů, které byly předloženy oblastním výborům na konferenci 2. 4.  

- Akce, které budou navrženy do celostátního programu, mohou být jak dlouhodobě 
tradiční, tak to mohou být úplně nové jedinečné akce.  

- Pořadatel akce může po dohodě s hlavním organizátorem přizvat na akci další obchodní 
partnery ze své oblasti.  

- Za kulturní zážitek bude považována jak návštěva místního muzea, hradu, zámku nebo jiné 
kulturní památky, také to může být do programu zařazené vystoupení místního folklorního 
souboru, nebo jiné hudební skupiny.  

- Pro celou akci bude vydána informační brožura, která bude obsahovat termíny všech 
pochodů od zahájení (25. 3. 2017) do celkového vyvrcholení (26. – 28. 10. 2018), také tam 
bude přehled všech kulturních zážitků a další potřebné informace pro účastníky. 

- Ke každému pochodu bude připraveno razítko a samolepka, které bude možné sbírat do 
připraveného záznamníku. 

- Vlastní propagace celého projektu bude zahájena v lednu 2017 na Regiontour v Brně.  
- Jakékoli další informace a odpovědi na Vaše dotazy, které budou dostupné, Vám sdělíme 

po 8. květnu 2016 na infocentru KČT. Volejte nebo pište – tel: 736 754 030,  e-mail 
info@kct.cz ,  nebo přímo Lenku Zíkovou email zikova@kct.cz.   

 
 
Ing. Jaroslav Krejzlík 
krejzlik@kct.cz, tel. 736 754 010 
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