
PODMÍNKY A VÝHODY ČLENSTVÍ 

Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se 
stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků - 
v odboru KČT (možno i na webu www.kct.cz). Členové platí roční 
příspěvky, které se pohybují v rozmezí 50 až 1400 Kč. Příspěvky 
jsou odstupňovány pro kategorii základní, junior, senior a rodinu 
s dětmi. Členové KČT mohou využívat různé členské výhody, např.: 
slevy na startovném na turistických pochodech, zvýhodněné před-
platné časopisu TURISTA, sleva na mapy KČT zakoupené v infocen-
tru KČT v Praze nebo u výhradních regionálních prodejců těchto 
map. Výrazné slevy na ubytování mají členové KČT na téměř 50 
turistických chatách a ubytovnách v ČR a také na chatách Klubu 
slovenských turistů v Nízkých a Vysokých Tatrách, chatách ÖTK a 
Naturfreunde Österreich v Rakousku a Fichtelgebirgsvereinu v Ně-
mecku (Bavorsku). Využít mohou i slev na železnici (kilometrickou 
banku, některé typy In karty) a také slev poskytovaných smluvními 
partnery systému EUROBEDS, z nichž k významným patří slevy do 
48 objektů spravovaných Národním památkovým ústavem. Členo-
vé KČT mohou také čerpat výhody a slevy věrnostního programu 
SPHERE CARD nebo využít zvýhodněného dvojího členství v KČT a 
současně v rakouském horském spolku Alpenverein.  
 

EDIČNÍ ČINNOST 

Časopis TURISTA - nejstarší turistický a vlastivědný časopis v Česku. 
Vychází nepřetržitě od roku 1889 (Časopis turistů). Informuje členy 
KČT i veřejnost mj. o krásách a historii naší země, o turistických 
aktivitách a zajímavostech u nás i v zahraničí i o klubovém životě. 
Kalendář turistických akcí - obsahuje přes tisíc akcí, oblastní kalen-
dáře s nabídkou dalších turistických akcí vydávají také oblasti KČT, 
které působí ve všech krajích v ČR. 
Obrazový atlas turistických cílů v ČR - vychází každoročně s jiným 
tématem (cyklotrasy, naučné stezky, technické památky, církevní 
památky, lázně, atd.). 
Turistické mapy - 1 : 50 000 (zelená edice zejm. pro pěší turistiku). 
Celkem 98 mapových listů pokrývá celé území ČR, je považována za 
souhrn nejpřesnějších map na kartografickém trhu. Jsou pravidelně 
obnovovány. 

TURISTIKA MLÁDEŽE 

Mládež je organizována zejména v turistických oddílech 
mládeže (TOM). Pouze menší část mládeže je začleněna 
do odborů KČT spolu s dospělými. Turistické oddíly 
mládeže jsou sdruženy v Asociaci TOM a pracují celo-
ročně (výlety, expedice, hry, soutěže). Vyvrcholením 
činnosti TOM 
jsou letní a 
zimní tábory. 

Turistické závody mají postu-
pový charakter až po přebor 
ČR. Pořádán je tzv. Český 
pohár. Asociace TOM vydává 
časopis TOMÍK a spolupracu-
je s dalšími mládežnickými 
organizacemi. 
www.a-tom.cz 
 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

KČT je členem Evropské asociace turistických klubů (EWV - Euro-
päische Wandervereinigung, ERA - European Ramblers´Association, 
FERP - Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre), světové 
organizace Internationalen Volksportverband (IVV) a její evropské 
sekce EVV a Mezinárodní pochodnické ligy IML - Walking Association. 
Dále spolupracuje s řadou zahraničních turistických klubů, což umož-
ňuje zprostředkování informací pro turistiku s mnoha zeměmi a regio-
ny. Mototuristé KČT jsou členy mezinárodní organizace FICC - Fédé-
ration Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravanning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klub českých turistů 
Revoluční 1056/8a, PO box 37 
110 05 Praha 1 - Nové Město 

tel. +420 251 610 181 
www.kct.cz, kct@kct.cz  

 



KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT) 

Klub českých turistů byl založen v roce 1888 skupinou českých vlas-
tenců kolem Vojty Náprstka a brzy se stal jedním z nejvýznamnějších 
spolků české společnosti a největším turistickým klubem na území 
dnešní České republiky. V současné době má přes 33 tisíc členů, 
z toho přes 9 tisíc v turistických oddílech mládeže. Klub je organizač-
ně členěn do 14 oblastí KČT, které se územně kryjí s kraji ČR. Klub řídí 
Ústřední výbor KČT a předsednictvo. Oblasti KČT řídí oblastní výbory. 
Základními články klubu jsou odbory, kterých je v různých místech ČR 
více než 450. 

TURISTICKÉ CHATY 

Klub českých turistů provozuje síť 35 horských turistických chat a 
turistických ubytoven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBLASTNÍ SEKRETARIÁTY KČT  

ZNAČENÍ TURISTICKÝCH TRAS 

Klub českých turistů již od roku 1889 značí v Česku pěší turistické 
trasy, od konce druhé světové války pokrývá síť značených tras území 
celé republiky. Více než 1350 dobrovolných značkařů udržuje v sou-
časnosti přes 42 000 km pěších turistických tras. V 90. letech se KČT 
stal i gestorem vznikající sítě cyklotras (zřizovateli jsou kraje, obce, 
mikroregiony, v současné době je vyznačeno téměř 40 000 km cyklo-
tras), přes 4 000 km tras pro lyžařskou turistiku a také přes 3 000 km 
tras pro turistiku na koni. KČT nově značí také trasy pro vozíčkáře.   
 
Pásové značky (pěší, cyklo, lyže) 
 
Směrovky (pěší, cyklo, lyže) 
 
Turistická tabulka 
 
Místní značka 
 
Značka pro naučné stezky 
 
Značky pro odbočky 
 
Trasy pro vozíčkáře 
 
Koncová značka 

TURISTICKÝ PROGRAM KČT 

Klub českých turistů realizuje programy pro mládež, juniory, senio-
ry, rodiny s dětmi i zdravotně postižené turisty, programy ochrany 
přírody a vlastivědné programy. Své členy vede důsledně k pozná-
vání přírody formou tzv. šetrné turistiky (ohleduplné k přírodě), 
k poznávání domácích i zahraničních regionů vč. jejich historie a 
obyvatelstva. Členům i dalším zájemcům nabízí bohatý program 
ve všech druzích turistiky.  
 

PĚŠÍ TURISTIKA (přirozená a nejrozšířenější činnost v KČT) - vy-
cházky, výlety, zájezdy, turistické pochody, ale také náročnější dál-
kové, etapové a zahraniční pochody a expedice. Nově také zapojení 
běžecké turistiky. 
 

VÝKONNOSTNÍ TURISTIKA - hodnocení výkonnosti na základě po-
čtu navštívených míst, akcí a dosažených kilometrů až po získání 
titulu „Mistr turistiky“. 
 

CYKLOTURISTIKA - vyjížďky, dálkové jízdy a putování, cykloturistic-
ké srazy a soutěže. 
 

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA - pohyb a pobyt v horách, horské túry 
v domácích pohořích a zejména v zahraničních velehorách. 
 

LYŽAŘSKÁ TURISTIKA - lyžařské vyjížďky i vícedenní lyžařské túry a 
dálkové jízdy, přejezdy našich i zahraničních pohoří, zimní srazy a 
zimní táboření. 
 

VODNÍ TURISTIKA - splouvání domácích i zahraničních řek, vodácké 
putovní tábory. 
 

MOTOTURISTIKA - mototuristické vyjížďky spojené s aktivní turisti-
kou, kempinkem a karavaninkem. 
 

SPELEOTURISTIKA - poznávání krasových jevů, amatérské poznává-
ní jeskyň. 
 

HIPOTURISTIKA (turistika na koni) - nová, rychle se rozvíjející for-
ma turistiky se specifickými zdravotními účinky. 
 

RODINNÁ TURISTIKA - akce pro rodiny v rámci turistických akcí pro 
dospělé, speciální akce pro rodiče s dětmi. Úspěšná akce „Toulavý 
kočárek“ - krátké pochody pro rodiče (či prarodiče) s dětmi 
v kočárku, soutěž „Turistická rodina“. 
 

TURISTIKA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH - turistika se sníženou obtíž-
ností a upraveným programem podle druhu postižení.  
 

Všechny turistické akce jsou určeny nejen pro členy, ale přede-
vším pro nejširší veřejnost.  

KČT OBLAST PRAHA  Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha 2 

STŘEDOČESKÁ OBLAST KČT  Revoluční 1056/8a, 110 05 Praha 1 

KČT OBLAST JIŽNÍ ČECHY Skuherského 14, 370 04 České Budějovice  

OBLAST KČT PLZEŇSKÉHO KRAJE Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň 

OBLAST KČT KARLOVARSKÝ KRAJ Husitská 2053, 356 01 Sokolov 

OBLAST KČT ÚSTECKÝ KRAJ Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem  

KČT LIBERECKÁ OBLAST Jablonecká 21, 460 01 Liberec 

KČT OBLAST KRÁLOVÉHRADECKÉHO 
KRAJE  

Smiřická 358, 503 41 Hradec Králové  

KČT PARDUBICKÝ KRAJ Hradištní 1197, 537 05 Chrudim 

KČT OBLAST VYSOČINA Na Kopci 22, 586 01 Jihlava 

KČT JIHOMORAVSKÁ OBLAST Křížkovského 29, 603 Brno  

KČT OBLAST OLOMOUCKÝ KRAJ Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc 

KČT OBLAST MORAVSKOSLEZSKÁ Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava - Hrabůvka  

KČT OBLAST VALAŠSKO-CHŘIBY Palackého 96, 763 61 Napajedla 


