
potvrzení potvrzení

ZÁZNAMNÍK

Jméno a příjmení

Bydliště

Udělil



200 turistických akcí KČT - Dvoustovka
Upomínkový odznak 
Dvoustovka je 
určen pro všechny 
zájemce o turistiku. 
Bez ohledu na jejich 
členství v Klubu českých turistů (KČT) a věk. Plní se 
aktivní účast na turistických akcích zařazených do 
Dvoustovky (200 vybraných akcí) – seznam je uveden 
na internetové adrese: www.kct.cz a v celostátním 
kalendáři turistických akcí KČT. Akce, které nejsou 
v celostátním kalendáři, nebudou uznány!

Podmínky pro získání odznaku:
1. Odpovídající záznamníky jsou čtyři. První záznamník 

lze stáhnout z internetové adresy www.kct.cz nebo 
ho lze získat na akcích zařazených do Dvoustovky 
a slouží k plnění podmínek 1. a 2. stupně. Další 
záznamníky od 3. stupně v lepší kvalitě 
a v odpovídající barvě každý obdrží při výdeji 
odznaků. Odznaků (jeho stupňů) je pět. Liší se 
barvou (zelený, červený, žlutý, modrý a šedý) a cena 
každého činí 30,- Kč.

2. Pro získání odznaků je třeba z Dvoustovky 
absolvovat 15 akcí pro 1. stupeň odznaku. Dalších 
35 (celkem 50) pro 2. stupeň. Dalších 50 (celkem 
100) pro 3. stupeň. Dalších 50 (celkem 150) pro 
4. stupeň. Dalších 50 (celkem 200) pro 5. stupeň. 
Účast na stejně nazvané akci, lze v různých letech 
opakovat.

3. Vícedenní akce se považují za akci jedinou.

4. Zápisy do záznamníků si turisté provádějí sami. 
Absolvování akce na základě předložených dokladů 
potvrzuje pořadatel akce nebo vedoucí či cvičitel 
odboru KČT, kde je turista registrován – tato 
možnost platí pro členy KČT. Nečlenům klubu lze 
ověřit splnění při výdeji odznaků na základě 
předložených dokladů.

5. Odznaky se vydávají na významných akcích KČT – 
turista musí předložit záznamník (pro vydání vyššího 
stupně i záznamník předchozí).

6. Tato aktivita není časově omezena – bude trvat po 
dobu platnosti Dvoustovky.

7. Do plnění podmínek se započítává účast 
na turistických akcí Dvoustovky od 1. 1. 2007.
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