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1. Výkonnostní odznaky 

1.1. Charakteristika 

1. Tyto výkonnostní odznaky (VO) mohou plnit zdravotně postižení turisté (ZdP), kteří 
jsou zatříděni lékařem, který zná jejich celkový zdravotní stav a určí jim jednu z pěti 
denních kilometráží a to tak, aby turista nepřetěžoval svůj postižením oslabený 
organizmus a turistická činnost působila rehabilitačně. 

2. Zdravotně sportovní zatřídění (dále Z-SZ) určuje tyto denní zátěže: 3 km, 6 km, 10 km, 
15 km a 20 km a platí pro všechny druhy postižení (tělesné, zrakové i vnitřní). 
Při vícedenních akcích je lékařem stanovena i podmínka, že turista ZdP musí mít ze 
zdravotních důvodů ubytování na lůžku pod střechou. 

3. Účelem těchto odznaků je ocenit a ohodnotit výkonnost turistů v jednotlivých 
přesunových prostředcích. 

4. Jsou vyhlášeny tyto výkonnostní odznaky: 
- pěší turistiky VOPT 

- cykloturistiky VOCT 

- zimní turistiky VOZT 

5. VO mají čtyři stupně - bronzový, stříbrný, zlatý, diamantový. 
6. Podmínky VO mohou plnit jen členové KČT. 
7. Tyto podmínky platí od 1.1.2007.  

1.2. Všeobecně 

1. Turista se rozhodne pro plném VO na základě vlastního zvážení a s ohledem na svůj 
zdravotní stav. Musí však mít lékařem stanovenou denní kilometráž (dle Z-SZ) 
zapsanou ve svém průkazu. 

2. Plní se postupně a to nejprve bronzová, dále po jejím splnění stříbrná, dále pak  zlatá 
verze  a po jejím splnění diamantová verze.  Počet opakovaných plnění VO není 
omezen.  

3. Turista si může pro plnění zvolit kterýkoliv z bronzových VO. Může plnit i několik VO 
současně. Pokud to jeho časové, zdravotní i finanční podmínky dovolí. 

4. Podmínky VO se plní především na organizovaných akcích turistiky ZdP jako jsou 
celostátní a oblastní srazy ZdP, účasti turistů ZdP na akcích KČT a na všech 
vycházkách a akcích, které jsou v kalendáři KČT nebo Sekce turistiky ZdP. Rovněž je 
možné započítat akci, schválenou výborem oddílu a nahlášenou předsedovi sekce 
ve 14 denním předstihu.  

5. Plnění výkonnostních odznaků nemá žádné časové ohraničení. Dosažení určitého 
stupně má trvalou platnost a neobnovuje se. 

6. Bronzový VO je možné plnit od 12 let věku. Stříbrný, zlatý a diamantový VO lze plnit 
po dosažení 15 let. 

7. Po splnění jednotlivých podmínek jsou bronzové VO udělovány zdarma. Za stříbrné, 
zlaté a diamantové VO se vybírá poplatek 30 Kč. Cena může být upravena 
rozhodnutím PR ÚV KČT. 

8. Udělování odznaků zajišťují pověření pracovníci sekcí PR ÚV KČT (viz adresář dále). 
Při vyřizování poštou je nutné přiložit poštovní známky v odpovídající výši na vrácení 
zásilky (Poštovné viz poštovní tarif). Také je nutné zaslat poštovní poukázkou částku 
určenou za odznak. 
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1.3. Potvrzování podmínek 

1. Potvrzování vychází z iniciativy turisty, který plní VO. 
2. Za potvrzení se považuje vlastní jednoduchý záznam, diplom/pamětní list za účast atd.  
3. Účast, pamětní list nebo diplom potvrzuje organizátor akce.  
4. Doklady, předložené k udělení příslušného VO, musí být evidovány chronologicky 

za sebou. 
5. Doklady, předložené k udělení příslušného VO, musí být evidovány na schváleném 

tiskopisu, vydaném Sekcí ZdP.  
6. Splnění VO nahlásí turista svému mateřskému oddílu/odboru KČT pro vnitřní evidenci, 

pořádek a přehled.  

1.4. Výkonnostní odznak pěší turistiky (VOPT) 

Plní se v ročním období od 1.4. do 14.11.  

1.4.1. Bronzový stupeň 

o 40 turistických dnů na organizovaných akcích dle turistického kalendáře KČT 
o 3 účasti na oblastních srazech ZdP (krajské srazy)  
o 1 účast na celostátním srazu ZdP  
o 1 účast na významné akci KČT 

1.4.2. Stříbrný stupeň  

Dalších: 

o 60 turistických dnů na organizovaných akcích dle turistického kalendáře KČT  
o 5 účastí na oblastních srazech ZdP /krajské srazy/  
o 2 účasti na celostátním srazu ZdP  
o 2 účasti na významné akci KČT 

1.4.3. Zlatý stupeň  

Dalších: 

o 80 turistických dnů na organizovaných akcích dle turistického kalendáře KČT 
o 7 účastí na oblastních srazech ZdP /krajské srazy/  
o 3 účasti na celostátním srazu ZdP  
o 3 účasti na významné akci KČT 
o 1 účast ve štábu oblastního nebo celostátního srazu ZdP  

1.4.4.  Diamantový stupeň 

Dalších: 

o 100 turistických dnů na organizovaných akcích dle uratického kalendáře KČT 
o 9 účastí na oblastních srazech ZdP (krajské srazy) 
o 4 účastí na celostátních srazech  ZdP 
o 5 účastí na významných akcích KČT 
o 3 účastí ve štábu oblastního nebo celostátního srazů ZdP 
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1.5. Výkonnostní odznak cykloturistiky (VOCT) 

1.5.1. Bronzový stupeň 

o 30 turistických dnů na organizovaných akcích cykloturistiky dle turistického 
kalendáře KČT 

1.5.2. Stříbrný stupeň 

Dalších: 

o 50 turistických dnů na organizovaných akcích cykloturistiky dle turistického 
kalendáře KČT 

o 1 účast na vícedenní akci KČT 

1.5.3. Zlatý stupeň 

Dalších: 

o 75 turistických dnů na organizovaných akcích cykloturistiky dle turistického 
kalendáře KČT 

o 2 účasti na vícedenní akci KČT 

1.5.4.  Diamantový stupeň 

Dalších: 

o 100 turistických dnů na organizovaných akcích cykloturistiky dle turistického 
kalendáře KČT 

o 4 účastí na vícedenní akci KČT 

1.6. Výkonnostní odznak zimní turistiky (VOZT) 

Plní se v období od 15. 11. do 31.3.  

1.6.1. Bronzový stupeň 

o 15 turistických dnů na organizovaných zimních akcích dle turistického kalendáře KČT  
o 1 účast na zimním srazu KČT 

1.6.2. Stříbrný stupeň 

Dalších: 

o 30 turistických dnů na organizovaných zimních akcích dle turistického kalendáře KČT 
o 1 účast na Českém zimním srazu KČT 
o 1 účast na Mezinárodním zimním srazu KČT 

1.6.3. Zlatý stupeň 

Dalších: 

o 40 turistických dnů na organizovaných zimních akcích dle turistického kalendáře KČT 
o 2 účasti na Českých zimních srazech KČT 
o 2 účasti na Mezinárodních zimních srazech KČT 



Sekce Zdravotně postižených turistů PR KČT Výkonnostní turistika ZdP Metodika  

5/6 

 

1.6.4. Diamantový stupeň 

Dalších:  

o  60 turistických dnů na organizovaných zimních akcích dle turistického kalendáře 
KČT 

o  5 účastí na Českých zimních srazech KČT nebo ZdP 
o  2 účastí na mezinárodních zimních srazech KČT 

2. Odznak Turista 

2.1. Podmínky pro udělení 

2.1.1. Turista III. stupně (modrý odznak) 

o splnění dvou bronzových výkonnostních odznaků různých přesunových prostředků  
o splnění bronzového odznaku Českomoravský turista 

2.1.2. Turista II. stupně (žlutý odznak) 

o splnění dvou stříbrných výkonnostních odznaků různých přesunových prostředků  
o splnění stříbrného odznaku Českomoravský turista 

2.1.3. Turista I. stupně (šedý odznak) 

o splnění dvou zlatých výkonnostních odznaků různých přesunových prostředků  
o splnění zlatého odznaku Českomoravský turista 

2.2. Všeobecně 

1. Podmínky plnění všech stupňů odznaku Českomoravský turista jsou obsaženy 
v samostatné brožuře. 

2. Po splnění podmínek Turisty III. a II. stupně požádá turista sekci ZdP PR ÚV KČT 
o udělení diplomu a odznaku. Diplom a odznak I. stupně uděluje sekce výkonnostní 
turistiky PR ÚV KČT. 

3. Odznak III. a II. stupně se uděluje jednou do roka. Zpravidla na konferenci oblasti KČT. 
Tyto stupně si vyžádá pověřený pracovník sekce ZdP PR ÚV KČT, vždy při 
odevzdávání hlášenky o činnosti na úseku výkonnostní turistiky v kalendářním roce.  

4. Za III. a II. stupeň se vybírá částka 30 Kč. Peníze se prostřednictvím sekce 
výkonnostní turistiky PR ÚV KČT předávají ústředí Klubu. Odznak I. stupně je zdarma. 

3. Čestný titul Mistr turistiky (MT) 

3.1. Podmínky pro udělení 

1. Získání odznaku Turista I. stupně.  
2. Žádost na sekci výkonnostní turistiky PR ÚV KČT o udělení titulu Mistr turistiky. 

Tato žádost musí být doložena doporučením oblastí, kde je turista registrován.  
3. Titul Mistr turistiky schvaluje Předsednictvo ÚV KČT na doporučení Programové 

rady UV KČT. Titul spolu s diplomem a odznakem MT se předává turistovi při 
vhodné příležitosti.  
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4.  Čestný titul Zasloužilý mistr turistiky (ZMT) 

4.1. Podmínky pro udělení 

1. Získání titulu Mistr turistiky. 
2. Splnění dvou diamantových výkonnostních odznaků různých přesunových 

prostředků. 
3. Splnění diamantového odznaku Českomoravský turista. 
4. Žádost na sekci výkonnostní turistiky PR ÚV KČT o udělení titulu Zasloužilý mistr 

turistiky.Tato žádost musí být doložena doporučením oblastí, kde je turista 
registrován. 

5. Titul Zasloužilý mistr turistiky schvaluje ÚV KČT na doporučení Programové rady 
UV KČT. 

6. Titul spolu s diplomem se předává turistovi na celostátní konferenci KČT. 

5. Závěrečné ustanovení 

1 Dosažené tituly Mistr turistiky a Zasloužilý mistr turistiky, které turisté získali 
před platnosti této klasifikace, zůstávají v platnosti. 

2 VO se nemohou udělovat za jinou činnost nebo k životnímu jubileu. 
3 Připomínky k plnění či doplňky k metodice předkládejte písemně předsedovi sekce 

ZdP  PR ÚV KČT  k posouzení a projednání. 

5.1. Adresář 

1 Všechny VO bronzového a stříbrného stupně a udělení diplomu a odznaku Turista 
III. a II. stupně dle této metodiky uděluje Sekce ZdP PR ÚV KČT.  

2 VO zlatého a diamantového stupně zimní turistiky (VOZT) dle této metodiky uděluje 
Sekce ZdP PR ÚV KČT.  

3 Žádosti směrujte na adresu: Arnold Kubínek, Mendlova 30, 742 35 Odry, 739 064 
617, a.kubinek@seznam.cz.  

Zlatý a diamantový VO: 
VO Jméno Sekce Adresa Telefon Email 

VOPT Ing. Klára Zezulová SPT 
Lyžařská 896, 102 
00 Praha 10 

732 384 543 
klara.zezulova@post.c
z 

VOPT Tomáš Beránek SVT 
Kotkova 17, 751 24 
Přerov 

602 575 673 
tomas.beranek@volny.
cz 

VOCT Josef Sýkora SCT 
Brněnská 43 
323 00 Plzeň – 
Vinice 

777 924 904 
sykora.kctbolevec@se
znam.cz 

VOZT Arnold  Kubínek SZdP 
Mendlova 30, 742 
35 Odry 

739 064 617 
a.kubinek@seznam.
cz 

Žádost o odznak Turista I. stupně a čestný titul Mistra turistiky a Zasloužilý mistr turistiky 
doplněnou o doporučení oblasti: 

Turista 
I.stupně  

MT / ZMT 
Tomáš Beránek SVT 

Kotkova 17, 751 24 
Přerov 

602 575 673 tomas.beranek@volny.cz 

Usnesení PR 07.5.2015   ze  dne  25.10.2015 

P R  s c h v a l u j e  předložené podmínky výkonnostních odznaků zdravotně 
postižených turistů 
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