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Pěšky po chatách KČT

Přehled vzdáleností a převýšení 

úsek vzdálenost stoupání klesání

1 7,3 km 198 m 279 m

2 12 km 685 m 486 m

3 5,8 km 20 m 515 m1
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Po chatách KČT
Turistický balíček KČT s názvem „Po chatách KČT" vám nabízí 
jedinečnou možnost vytvořit si vlastní turistickou nebo 
cyklistickou vícedenní trasu, kterou si sami navolíte. KČT vám 
k této cestě nabízí své chaty, které při svém plánování můžete 
využít jako záchytné body poskytující nocleh a stravování. Chaty 
Klubu českých turistů vám poskytnou nejen zmíněný servis, ale 
umožní vám poznat i kus turistické historie, která se k chatám 
KČT váže.
Turistický balíček „Po chatách KČT“ se skládá ze dvou programů. 
První program je určen cyklistům a jeho název zní „Na kole po 
chatách KČT“. Druhý program se jmenuje „Pěšky po chatách 
KČT“. Oba dva programy umožňují zájemcům objednat si 
tzv. z jednoho místa turistický balíček obsahující ubytování 
a stravování na vámi vybraných turistických chatách. Výhodou je, 
že můžete cestovat tzv. nalehko, protože se o váš servis postarají 
naši chataři. Trasu si můžete zvolit podle své výkonnosti. Balíček 
umožňuje i zařazení tzv. odpočinkových dnů, a to pro případ, 
kdy se rozhodnete zůstat na jedné chatě více dnů. Stejně tak 
lze některou chatu vynechat, nebo jet jen určitou část cesty 
a zbytek si nechat na příště. Všechny alternativy si můžete zvolit 
v rezervačním formuláři.

Cena balíčku je samozřejmě nižší než součet 
jednotlivých cen ubytování na vámi zvolených  
chatách. Z celkové ceny za ubytování se dále 
členům KČT odečítá sleva na chatách, kterou 
mohou čerpat dle stanov KČT.
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Na kole po chatách KČT

Jiráskova 
chata

Přehled vzdáleností a převýšení 

úsek vzdálenost stoupání klesání

1 50,8 km 631 m 1046 m

2 58,3 km 1744 m 862 m

3 52,5 km 1550 m 1933 m

4 70,2 km 1546 m 1810 m

5 55,3 km 839 m 883 m
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