CELOROČNÍ INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA
pro členy i nečleny KČT i všechny věkové kategorie
Stačí si pořídit (většinou se platí) příslušný druh záznamníku a zapisovat si, popř. nechávat potvrdit požadované
údaje. Bližší informace k těmto aktivitám vám rádi podají předsedové odborů a klasifikátor oblasti (viz adresář).

Výkonnostní odznaky pro členy KČT (VO)
Pěší turistika - Evidují se jen trasy 30 km a delší (senioři a mládež od 20 km), bronzový stupeň získáte po dosažení
1 000 km, stříbrný za dalších 4 000 km, zlatý za dalších 5 000 km, diamantový po dalších 10 000 km.
Cykloturistika - Evidují se jen trasy 40 km a delší (senioři a mládež od 30 km), bronzový stupeň získáte po
dosažení 3000 km, stříbrný za dalších 6 000 km, zlatý za dalších 9 000 km, diamantový po dalších 18 000 km.
Lyžařská turistika - Bronzový stupeň získáte po dosažení 400 km, stříbrný za dalších 1 000 km, zlatý za dalších
1 500 km (stříbrný a zlatý se plní v různých stupních obtížnosti), diamantový po dalších 3 000 km.
Vysokohorská turistika - Bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový stupeň mají specifické podmínky plnění
(celodenní túry a výstupy na vrcholy).
Zimní táboření – Bronzový stupeň 6 zimních táboření a 8 zimních tábornických nocí, stříbrný stupeň dalších
10 zimních táboření, 1 lyžařský přejezd se stanem a 17 zimních tábornických nocí, zlatý stupeň dalších 12 zimních
táboření, 1 lyžařský přejezd se stanem a 23 zimních tábornických nocí, diamantový stupeň dalších 28 zimních
táboření, 2 lyžařské přejezdy se stanem a 48 zimních tábornických nocí. Lyžařské přejezdy lze nahradit pobytem na
zimní stanové základně.

Odznaky IVV
(Mezinárodní organizace pro lidový sport – Internationaler Volkssportverband)
Jen některé akce odborů KČT mají charakter IVV. Pořadatel musí splnit určité podmínky směrnicí stanoveného
standardu akce. Odznaky lze plnit po linii ušlých kilometrů při tur. akcích IVV a nebo počtu absolvovaných akcí
(platí i pro zahraniční akce IVV). Zaznamenávají se i všechny městské trasy IVV a okruhové trasy IVV.
Odměnou jsou speciální razítka IVV do zvláštního záznamníku, diplomy odznaky a nášivky již od splněných
10 akcí nebo 250 km (pozn.: v IVV je většina z těchto odměn zpoplatněna).

♦ Okruhové trasy IVV v Karlovarském kraji
„Mariánskolázeňské cyklotrasy“ - okruhy pro cykloturisty (KČT Mariánské Lázně)
Záznamník, razítko IVV a informace:
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 354 622 337, 607 508 740,
e-mail: kafkova.milena@seznam.cz

„Za poznáním Chebska“ – 122 km (KČT Union Cheb)
Záznamníky, informace a razítka na adrese:
Werner Friedrich, B. Němcové 11, 350 02 Cheb, tel.: 355 542 289, mobil 608 159 711,
e-mail: wfried@seznam.cz

„Chebskou kotlinou“ – 46 km (KČT Union Cheb)
Záznamníky, informace a razítka na adrese:
Werner Friedrich, B. Němcové 11, 350 02 Cheb, tel.: 355 542 289, mobil 608 159 711,
e-mail: wfried@seznam.cz

♦ Městské trasy IVV v Karlovarském kraji
„Putování Karlovými Vary“ - 10 km (KČT Slovan K. Vary)
Záznamník, informace a razítko na adrese:
Jiřina Daňková, Krymská 43, 360 01 Karlovy Vary, tel: 353 223 854, mobil: 732 736 589,
e-mail: dankova.jir@seznam.cz

„Sokolov“ - 10 km (KČT Krušné hory Sokolov)
Záznamník, informace a razítko na adrese:
Robert Mašek, Čapkova 1410, 356 01 Sokolov, mobil 739 516 534, e-mail: masek.turista@seznam.cz

„Putování historickým Chebem“ – 10 km (KČT Union Cheb)
Záznamník, informace a razítko na adrese:
Werner Friedrich, B. Němcové 11, 350 02 Cheb, tel.: 355 542 289, mobil 608 159 711
e-mail: wfried@seznam.cz

„Za Františkolázeňskými prameny“ – 12 km (KČT Union Cheb)
Záznamník, informace a razítko na adrese:
Werner Friedrich, B. Němcové 11, 350 02 Cheb, tel.: 355 542 289, mobil 608 159 711,
e-mail: wfried@seznam.cz
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„Kudy chodil anglický král Edward VII“ (KČT Mariánské Lázně)
Záznamník, informace a razítko na adrese:
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 607 508 740,
e-mail: kafkova.milena@seznam.cz

„Kudy chodil Johann Wolfgang Goethe“ (KČT Mariánské Lázně)
Záznamník, informace a razítko na adrese:
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 607 508 740,
e-mail: kafkova.milena@seznam.cz

Oblastní turistické odznaky (OTO)
OTO i TTO jsou zaměřeny na poznávací činnost v dané oblasti nebo regionu. Do záznamníku vyhlašovatele
OTO zapisujete požadované údaje získané při návštěvě povinných a volitelných míst. Po splnění podmínek pro
udělení odznaku vydá vyhlašovatel potvrzení a odznak (pozn. za záznamník i odznak se platí).

OTO „Karlovarsko“ (KČT Slovan Karlovy Vary)
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:
Dr. Vladimír Sura, Krušnohorská 879, 363 01 Ostrov n. Ohří, mobil 737 518 364

OTO „Sokolovsko“ (KČT Krušné hory Sokolov)
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:
Robert Mašek, Čapkova 1410, 356 01 Sokolov, mobil: 739 516 534, e-mail: masek.turista@seznam.cz

OTO „Chebskem“ (KČT Union Cheb)
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:
Werner Friedrich, B. Němcové 11, 350 02 Cheb, tel.: 355 542 289, mobil 608 159 711,
e-mail: wfried@seznam.cz

OTO „Okolím Chodova“ (KČT Chodov)
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:
Růžena Štěpánková, Luční 1024/12, 357 35 Chodov, tel.: 352 675 215, mobil 720 463 845,
e-mail: ruza@hrosi.info; ruzena.stepankova@outlook.com

OTO „Krajem léčivých vod“ (KČT Mariánské Lázně)
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské Lázně, tel. 607 508 740,
e-mail: kafkova.milena@seznam.cz

Tématické turistické odznaky (TTO)
TTO „Naučné stezky Karlovarského kraje“ (KČT Krušné hory Sokolov)
Záznamník TTO (jen v elektronické podobě) a další informace i odznak na adrese:
Ladislav Zoubek, Husitská 2053/1, 356 01 Sokolov, mobil: 725 729 570, e-mail: ladislav.zoubek@gymso.cz

TTO „Ohře“ (KČT Union Cheb)
Záznamník TTO, informace a odznak na adrese:
Werner Friedrich, B. Němcové 11, 350 02 Cheb, tel.: 355 542 289, mobil 608 159 711,
e-mail: wfried@seznam.cz

Odznak Českomoravský turista (ČMT)
Cílem splnění odznaku je dokonalé poznání celé ČR po stránce kulturní, historické a přírodní. Uděluje se na
základě postupného získávání jednotlivých OTO a TTO. Má tři stupně. Plnění je rozděleno do dvou územních
celků – Čechy a Morava. Pro bronzový odznak je potřeba splnit podmínky čtyř OTO všechny v územním celku
místa trvalého bydliště. Pro stříbrný navíc dalších osmi OTO a to čtyři v územním celku místa trvalého bydliště
a čtyři v druhém územním celku ČR. Pro zlatý stupeň další čtyři v druhém územním celku ČR a splnění těchto
povinných čtyř OTO: Zlatá Praha, Brněnské kolo, Opavsko a Oderské vrchy a Lužické hory – Ještěd. Nově je
možné plnit také diamantovou verzi odznaku.

Mezinárodní turistický odznak (MTO)
Poznáváte další státy Evropy a dalších kontinentů. Pro získání MTO III. stupně je třeba navštívit čtyři státy
sousedící s ČR, pro II. stupeň dalších deset evropských států, pro I. stupeň ještě dva státy mimo Evropu.

Mezinárodní turistická medaile (IML)
Ve vybraných státech je pořádán jednou za rok dálkový etapový pochod IML (Mezinárodní pochodnická liga).
Plnění podmínek je oceňováno bronzovou, stříbrnou a zlatou medailí.
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