Turisté zvou na pochod po nejstarší značené stezce.
Letos slaví 130 let své existence!
Klub českých turistů (KČT) v sobotu 22. června odstartuje výroční pochod u příležitosti oslav
130 let od vyznačení první turistické trasy. Hlavním dějištěm akce se stane obec Svatý Jan
pod Skalou, kde bude pro všechny výletníky připraven bohatý kulturní a turistický program
či tradiční Svatojanská pouť.
Letos spojil Klub českých turistů své síly s obcí Svatý Jan pod Skalou, aby společně pro všechny
milovníky turistiky připravili den plný pohybu, zábavy i kultury. Výletníci si budou moci vybrat ze
dvou tras pochodů – kratší na 5 km z Berouna nebo delší, 9,5 km z Karlštejna. Startuje se mezi 8:30
– 10 hodinou, obě trasy jsou vedeny po nejstarší dochované a stále obnovované červené turistické
trase poprvé vyznačené v roce 1889. Trasa je pojmenovaná po zakladateli KČT Vojtovi Náprstkovi.
Na obou trasách můžete potkat „značkaře v akci“, kteří předvedou ukázky obnovy značení tras v
terénu. V cíli, ve Svatém Janu pod Skalou, bude připraven od 11. hodin bohatý doprovodný
program: prezentace KČT a značení turistických tras, vyvěšení největší turistické značky na světě,
otevřené památky v obci, Svatojanská pouť, vystoupení hudební skupiny Corebells. Děti se mohou
těšit na soutěže, značkařský kvíz nebo si budou moci namalovat svou značku.
Součástí akce bude také tradiční Svatojanská pouť, kterou pořádá obec Svatý Jan pod Skalou.
„Pokud jde o program pouti, budou zde k vidění stánky s řemesly, divadelní představení v podání
Pavla Šmída, sokolník, hrát bude odpoledne dechová hudba a večer pop, rock i blues. Turisté si
budou moci prohlédnout památky – kostel s jeskyní, muzeum i neogotickou kapli na hřbitově, kde je
instalována výstava fotografií patera Karla Dvorského,“ zve starosta obce Jiří Bouček.
Historie turistického značení sahá do roku 1889, kdy byly vyznačeny první trasy ze Štěchovic na
Svatojanské proudy a do lesů v okolí Karlštejna a Svatého Jana pod Skalou. „První trasa byla
vyznačena červenou. Značky byly ve srovnání s dnešními značkami neobyčejně velkého formátu s
prostředním pestrým pásem 10 cm širokým a s krajními bílými pásy šířky 4 cm,“ popisuje Vratislav
Chvátal, současný předseda KČT. V roce 1889 byly dále vyznačeny trasy na Karlštejn, Skalku a
Rač a délka tras tak dosáhla v prvním roce 55,5 km.
KČT byl založený 11. června roku 1888, dnes sdružuje více než 30 tisíc členů. Je výhradním
realizátorem a autorem značení pěších turistických tras v ČR. Značením turistických tras KČT
významně přispívá k regulaci pohybu v přírodě a tím i k její ochraně. Dobrovolníci, značkaři,
udržují celkem 86.352 km značených turistických tras v celé ČR
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