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    Pokyny pro účastníky sletového průvodu 1. 7. 2018 v Praze 

 

Datum konání akce: 1. 7. 2018 

Doprava účastníků k seřadišti: tramvaj č. 3, 5, 9, 14, 24 – stanice Václavské 

náměstí, č. 9, 18 a 22 – stanice Národní třída (provoz jen do 9.30 hodin), metro 

Muzeum (křížení linky A a C) a Můstek (křížení linky A a B).  

Odjezd účastníků po skončení průvodu: tramvaj č. 2, 17, 18 – stanice 

Staroměstská (u náměstí Jana Palacha), č. 2, 17, 18 stanice Karlovy lázně (u 

Karlova mostu), metro Náměstí republiky (linka C), metro Staroměstská (linka A) 

Předání cedulí zástupcům žup: zástupci všech žup se dostaví nejpozději v 8.00 

hod. na křižovatku Václavské náměstí – ulice Na Můstku (dolní konec Václavského 

náměstí) k vyzvednutí cedule s názvem župy, navíc vždy jedna župa z kraje dostane 

ceduli s názvem kraje (v rozpise tučně vyznačené župy, viz níže). Ihned pak přejdou 

na místo seřadiště župy, které bude pořadateli označeno. 

Doba řazení účastníků průvodu: účastníci průvodu se řadí od 8.30 do 9.45 do 

svých bloků   

Způsob řazení: účastníci se řadí do 5ti stupů, pořadí v jednotlivých župách určují 

předsednictva žup (odpovědný činovník za průvod), rozestupy mezi župami 

maximálně 5 metrů 

Místa řazení žup: viz materiál níže a jako přílohy mapky č. 2, č. 3, č. 4, celkový 

přehled seřadišť průvodu je uveden ve druhém manuálu XVI. všesokolského sletu  

Začátek průvodu: 10.00 hod. – předpokládaná doba vlastní chůze 50–60 minut.  

Trasa průvodu: ul. 28. října – Národní třída – Smetanovo nábřeží – Křížovnická ul. – 

náměstí Jana Palacha – Široká ul. – Pařížská ul. – Staroměstské náměstí 

Slavnostní tribuna: vstupní schodiště budovy Rudolfina na Palachově náměstí  

Konec průvodu: do cca 12.30 na Staroměstském náměstí. V zájmu klidného 

ukončení průvodu na Staroměstském náměstí je nezbytné, aby se účastníci ihned po 

vstupu na náměstí rozptylovali po celé ploše. 

Umístění informátorů: střed dolní části Václavského náměstí na úrovni hotelu 

Ambassador, tel. spojení 732 354 309 

Umístění WC: dolní polovina Václavského náměstí, ul. Na příkopech a ul. 28. října – 

před domem č. p. 776/10 

horní polovina Václavského náměstí – na úrovni ul. Štěpánská 

Palachovo náměstí – vlevo od budovy Rudolfina  
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Staroměstské náměstí – poblíž ul. Dlouhá 

Zdravotnické zajištění: každá župa bude mít vlastního zdravotníka se základním 

zdravotnickým vybavením 

Stanoviště sanitních vozidel: na začátku průvodu – oblast křižovatky Václavského 

náměstí a můstku (vozidlo pak pojede za koncem průvodu), Smetanovo nábřeží u 

výjezdu z Divadelní ul., nám. Jana Palacha u ústí Mánesova mostu, Staroměstské 

náměstí u ústí Celetné ul. 

 

 

         Pokyny pro účastníky a vedoucí skupin: 

1. Prostudujte si všechny informace k průvodu 

2. Vyhledejte si předem na přiložené mapě pozici své župy v průvodu 

3. Vedoucí skupiny účastníků zajistí informovanost skupiny o odjezdu na seřadiště, 

místa řazení a vybavení 

4. Vedoucí skupiny účastníků stanoví místo pro setkání skupiny pro případ nenadálé 

situace (výrazný orientační bod) 

5. Po příchodu na seřadiště si vyhledejte místo své župy 

6. V případě nejasností (místo řazení župy) vyhledejte organizátory (viz výše) 

7. Župy představí účastníkům svého zdravotníka a informují je o spojení na 

Zdravotnickou záchrannou službu Praha – tel. č. 155 

8. Vedoucí skupin poučí účastníky o vhodném pitném režimu, který je nutný 

dodržet jak před akcí, tak během průvodu (každý účastník by měl mít 

dostatečnou zásobu tekutin a případně i pokrývku hlavy) 

9. Je bezpodmínečně nutné, aby účastníci průvodu respektovali pokyny 

pořadatelské a bezpečnostní služby   

Doporučení pořadatelů: Je nezbytné již dnes upozornit, že vzhledem 

k současnému stavu Václavského náměstí (stavební zábory, předzahrádky v cestě 

průvodu, nutnost přechodu průvodu přes silně vytíženou trasu tramvají na křižovatce 

s Vodičkovou ulicí., přechod turisticky silně vytíženou křižovatku u Karlova mostu 

apod.), bude nutná zvýšená pozornost a trpělivost účastníků průvodu včetně toho, 

aby se na své seřadiště dostavili nejpozději v určených časech.  
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                 Řazení sletového průvodu  

 (vždy uvedeno předpokládané čelo župy z pohledu od sochy sv. Václava) 

 

                   Ulice Na příkopě – mapka příl. č. 2 

úsek mezi Václavským náměstím a ulicí Panská 

č. 2. župa Barákova, č. 4. župa Jungmannova, č. 14. župa Budečská, č. 18. župa 

Fügnerova, č. 26. župa Tyršova, č. 6. župa Blanická    

 

    Dolní část Václavského náměstí – mapka příl. č. 3 

pravá strana VN 

č. 8. župa Jihočeská 

 

dolní polovina středního bloku VN  

č. 10. župa Šumavská, č. 11. župa Plzeňská, č. 12. župa Rokycanova 

 

horní polovina středního bloku VN 

č. 19. župa Ještědská, č. 20. župa Jizerská, č. 21. župa Krkonošská-Pecháčkova, č. 

22. župa Jičínská-Bergrova, č. 23. župa Podkrkonošská-Jiráskova  

 

levá strana VN 

č. 24. župa Orlická, č. 44. župa Karlovarská, č. 15. župa Sladkovského, č. 16. 

župa Krušnohorská-Kukaňova, č. 17. župa Podřipská, č. 45. Severočeská-Novákova, 

č. 25. župa Východočeská-Pipichova, č. 27. župa Havlíčkova, č. 28. župa Plk. 

Švece  
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Horní část Václavského náměstí – mapka příl. č. 4 

         

levá strana mezi ulicemi Vodičkova a Štěpánská  

č. 29. župa Pernštejnská, č. 30. župa Krále Jiřího, č. 31. župa Dr. Bukovského, 

č. 32. župa Dr. Jindry Vaníčka, č. 33. župa Jana Máchala.  

 

levá strana mezi ulicemi Štěpánská a Ve Smečkách  

č. 34. župa Slovácká, č. 38. župa Středomoravská-Kratochvilova, č. 39. župa 

Prostějovská, č. 40. župa Olomoucká-Smrčkova, č. 41. župa Severomoravská 

 

pravá strana mezi ulicemi Jindřišská a Opletalova  

č. 42 župa Moravskoslezská, č. 43 župa Beskydská, č. 35. župa Komenského, 

č. 36. župa Valašská – Fr. Palackého, č. 37. župa Hanácká, č. 1. župa Jana 

Podlipného, č. 3. župa Podbělohorská, č. 5. župa Pražská-Scheinerova 

 

Dne: 13. 6. 2018 

Vypracoval: 

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.                                                                                                                            

            vzdělavatel ČOS                                                                                    

 


