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1. Charakteristika 

Základní odznak Turista je určen pro členy i nečleny Klubu českých turistů. Jeho účelem je 

ohodnocení těch turistů, kteří se na úseku základní turistiky zúčastňují vycházek či vyjížděk (dále 

jen akcí), pořádaných odbory KČT. 

2. Podmínky pro plnění 

2.1. I. stupeň ZOT (bronzový) 

o Podmínky: 

a) Buď se zúčastnit minimálně 20 turistických akcí anebo absolvovat minimálně 

300 km (v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích.  

b) Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích vlastního odboru. 

c) Zúčastnit se nejméně jedné akce na pomoc životnímu prostředí nebo brigády 

ve prospěch KČT. 

o Žactvo do 14 let věku včetně vedoucích a rodinné kolektivy: 

a) Buď se zúčastnit minimálně 10 turistických akcí anebo absolvovat minimálně 

150 km (v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích.  

b) Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích vlastního odboru (oddílu). 

o Zdravotně postižení turisté: 

a) Zúčastnit se minimálně 10 turistických akcí.  

2.2. II. stupeň ZOT (stříbrný) 

o Podmínky: 

a) Získání odznaku I. stupně. 

b) Buď se zúčastnit minimálně 30 turistických akcí anebo absolvovat minimálně 

400 km (v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích.  

c) Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích vlastního odboru. 

d) Zúčastnit se nejméně dvou akcí na pomoc životnímu prostředí nebo brigád 

ve prospěch KČT (lze kombinovat). 

o Žactvo do 14 let věku včetně vedoucích a rodinné kolektivy: 

a) Získání odznaku I. stupně. 

b) Buď se zúčastnit minimálně 15 turistických akcí anebo absolvovat minimálně 

200 km (v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích.  

c) Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích vlastního odboru (oddílu). 

o Zdravotně postižení turisté: 

a) Získání odznaku I. stupně. 

b) Ostatní podmínky jsou stejné jako u I. stupně. 

2.3. III. stupeň ZOT (zlatý) 

o Podmínky: 

a) Získání odznaku II. stupně. 
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b) Buď se zúčastnit dalších minimálně 40 turistických akcí anebo absolvovat dalších 

minimálně 500 km (v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích.  

c) Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích vlastního odboru. 

d) Zúčastnit se nejméně tří akcí na pomoc životnímu prostředí nebo brigád 

ve prospěch KČT (lze kombinovat). 

o Žactvo do 14 let věku včetně vedoucích a rodinné kolektivy: 

a) Získání odznaku II. stupně. 

b) Buď se zúčastnit dalších minimálně 20 turistických akcí anebo absolvovat dalších 

minimálně 250 km (v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích. 

c) Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích vlastního odboru (oddílu). 

o Zdravotně postižení turisté: 

a) Získání odznaku II. stupně. 

b) Ostatní podmínky jsou stejné jako u I. stupně. 

2.4. IV. stupeň ZOT (diamantový) 

o Podmínky: 

a) Získání odznaku III. stupně. 

b) Buď se zúčastnit dalších minimálně 50 turistických akcí anebo absolvovat dalších 

minimálně 600 km (v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích.  

c) Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích vlastního odboru. 

d) Zúčastnit se nejméně čtyř akcí na pomoc životnímu prostředí nebo brigád 

ve prospěch KČT (lze kombinovat). 

o Žactvo do 14 let věku včetně vedoucích a rodinné kolektivy: 

a) Získání odznaku III. stupně. 

b) Buď se zúčastnit dalších minimálně 25 turistických akcí anebo absolvovat dalších 

minimálně 300 km (v přepočtu na pěší kilometry) na turistických akcích. 

c) Z uvedeného absolvovat nejméně 50% na akcích vlastního odboru (oddílu). 

o Zdravotně postižení turisté: 

a) Získání odznaku III. stupně. 

b) Ostatní podmínky jsou stejné jako u I. stupně. 

3. Všeobecně 

1. ZOT mohou plnit všechny věkové kategorie turistů organizovaných v KČT, v libovolné roční 

době. 

2. Plní se na území České republiky a také v zahraničí.  

3. Má 4 stupně a trvalou platnost (neobnovuje se), ale může být plněn opakovaně. 

4. Může být plněn jakýmkoliv aktivním přesunovým prostředkem. Za aktivní přesun se počítá pěší 

turistika, lyžařská turistika, vodní turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika a turistika 

na koni. U jednotlivých přesunů se dosažené kilometry přepočítávají takto: 

1 km pěšky = 2,6 km na kole = 1,2 km na lyžích = 2 km na koni = 1,2 km na lodi. V místech, 

kde jsou v průvodcích uváděny vzdálenosti v hodinách, počítá se za jednu hodinu vzdálenost 

4 km.  

5. V jednom stupni nelze kombinovat plnění odznaku účastí na akcích a zároveň absolvováním 

kilometrů. 

6. Záznamníky pro všechny stupně ZOT je možné zakoupit za částku 20 Kč v jednotlivých 

oblastech KČT, kde je turista členem. Odznak je pak proti splněnému záznamníku vydán 

zdarma. Po vyčerpání zásob budou záznamníky nahrazeny doporučeným formulářem v příloze, 

který je možno si vytisknout. Turista zaplatí až za odznak a to 20 Kč za odznak bronzový až 

zlatý, 40 Kč za odznak diamantový.  

7. Pokud turista není členem konkrétního odboru KČT, akcemi vlastního odboru se myslí akce 

KČT. 
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8. Akcí na pomoc životnímu prostředí se zde myslí čistění turistických tras, sběr odpadů 

na březích řek a potoků, čištění studánek apod. Neměly by to být akce typu brigáda na chatách a 

základnách, značení turistických tras apod. (Pavel Rabušic, předseda Sekce životního prostření) 

4. Bližší ustanovení 

1. Účast na jednotlivých vycházkách či vyjížďkách odboru KČT potvrzuje jejich vedoucí či 

cvičitel či klasifikátor odboru. U ostatních akcí potom organizátor, který do záznamníku 

odznaku ověří zapsanou akci svým podpisem, případně i razítkem. 

2. Po splnění všech podmínek pro získání odznaku potvrdí záznamník předseda odboru KČT, 

kterého je turista členem. 

3. Odznak ZOT I. až III. stupně na základě splněných podmínek v záznamníku uděluje sekce 

výkonnostní turistiky oblasti KČT, ve které je odbor registrován, IV. stupeň (diamant) uděluje 

sekce výkonnostní turistiky. 
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Příloha: Doporučený formulář pro evidenci ZOT 
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ZÁKLADNÍ ODZNAK TURISTA 

 

 ZÁZNAMNÍK Stupeň:  

Jméno a příjmení:  Datum narození: 

Adresa:     

Odbor KČT:  Číslo člen. průkazu KČT:  

Oblast KČT:   

Splnění potvrdil:   

Odznak udělil: Datum: Číslo:  

 Převod    

Datum Název /Trasa akce Km/Počet Potvrzení 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Celkem   

 Str ……   

 


