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TURISTICKÝ POCHOD
NA CESTĚ K PORÁŽCE – PO STOPÁCH
BITVY U RAKOVNÍKA ROKU 1620
Prezentace, start:
Rakovník, Muzeum T. G. M. ………....................... 8.00 – 10.00 hodin

Cíl:

Rakovník, letiště ...................................................... 10.00 – 15.00 hodin

Popis trasy 14 km:
Rakovník, Muzeum T. G. M. – Na Kokrdech – sv. Jiljí – U studánky
– Letiště Rakovník (a zpět do města)

Startovné (včetně zlevněného vstupu na výstavu a do areálu bitvy):
nečlenové ..................................................................................... 140 Kč
členové KČT ............................................................................... 120 Kč
mládež do 15 let .......................................................................... 110 Kč

Startovné (včetně zlevněného vstupu buď na výstavu nebo do areálu bitvy):
nečlenové ....................................................................................... 90 Kč
členové KČT ................................................................................. 70 Kč
mládež do 15 let ............................................................................ 60 Kč

Startovné (pouze pochod):
nečlenové ....................................................................................... 40 Kč
členové KČT ................................................................................. 30 Kč
mládež do 15 let ............................................................................ 20 Kč

Ubytování:

Nezajišťujeme

Občerstvení:

V cíli na rakovnickém letišti v areálu bitvy.

V rámci pochodu můžete navštívit výstavu „Záhada zlatých šperků“ (unikátní nález
královských klenotů z období stěhování národů). Startovné se zlevněnou vstupenkou
získáte v rozšířeném startovném.
Více na www.muzeumtgm.cz/kulturni-program/vystavy/zahada-zlatych-sperku

Pochod je součástí projektu Cesta k porážce připomínající čtyřsté druhé výročí bitev u
Rakovníka a na Bílé hoře roku 1620. V cíli pochodu na rakovnickém letišti bude
v placeném areálu probíhat program včetně bitvy o kostelík sv. Jiljí. Startovné s celodenní
zlevněnou vstupenku získáte v rozšířeném startovném.
Více na www.1620.cz nebo
www.muzeumtgm.cz/kulturni-program/kulturni-akce/bitva-u-rakovnika-2022

Program:
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9:00 – 9:30 hodin defilé vojenských jednotek na rakovnickém náměstí
10:00 hodin začátek programu v cíli v areálu bitvy (letiště Rakovník)
10:00 – 10:45 hodin ukázka taktiky vojenských jednotek
11:00 – 11:15 hodin pohybové divadlo Aventyr – Žoldnéř smrti
12:00 – 12:30 hodin komentovaná prohlídka repliky reduty osazené
dělostřeleckou posádkou
13:00 – 13:30 hodin hudební skupina Elthin
14:00 – 15:00 hodin rekonstrukce počáteční fáze bitvy u Rakovníka –
boj o kostel sv. Jiljí
15:30 – 16:00 hodin ukázka dobového lékařství
16:30 – 17:00 hodin komentovaná prohlídka repliky reduty osazené
dělostřeleckou posádkou
17:30 – 17:45 hodin pohybové divadlo Aventyr – Oheň v pohybu
18:00 – 19:00 koncert skupiny Elthin

Další informace:
➢ Trasy vedou částečně po značených turistických stezkách, které
najdete na mapě KČT č. 33 „KŘIVOKLÁTSKO A RAKOVNICKO“
➢ Pochod se koná za každého počasí.
➢ Každý účastník se pochodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí,
doporučujeme lékařskou prohlídku nejdéle rok starou.

Bližší informace:
➢ Jan „Jeňýk“ LAIBL, Blahoslavova 1505, 269 01 Rakovník,
mobil: 721 132 464.
➢ www.kctrakovnik.wbs.cz; www.muzeumtgm.cz; www.1620.cz

