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1. Charakteristika 

Českomoravský turista (dále ČMT) je určen pro členy i nečleny Klubu českých turistů. Jeho cílem je 

dokonalé poznání České republiky. Je zaměřen především na poznávání kulturních, historických a 

přírodních zajímavostí naší vlasti. Je založen na principu postupného plnění oblastních či 

tematických turistických odznaků (oblastní odznak OTO - dále v textu se myslí oblastní nebo 

tematický turistický odznak). Má čtyři stupně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Podmínky pro splnění 

2.1. ČMT bronz 

o Pro bronzovou verzi Českomoravského turisty je potřeba splnit podmínky 4 oblastních 

odznaků. Všechny však v územním celku místa trvalého bydliště. 

2.2. ČMT stříbro 

o Splnění podmínek bronzového odznaku. 

o Splnit podmínky čtyř oblastních odznaků v územním celku místa trvalého bydliště. 

o Splnit podmínky dalších 4 oblastních turistických odznaků v druhém územním celku České 

republiky. 

o Rekapitulace: Pro stříbrný stupeň Českomoravského turisty (včetně bronzu) je nutno splnit 8 

oblastních turistických odznaků v územním celku místa trvalého bydliště a 4 v druhém 

územním celku. 

2.3. ČMT zlato 

o Splnění podmínek stříbrného odznaku. 

o Splnění podmínek těchto 4 povinných oblastních turistických odznaků:  

o OTO Zlatá Praha 

o OTO Brněnské kolo 

o OTO Opavsko a Oderské vrchy 

o OTO Lužické hory - Ještěd. 

o Pokud některý z uvedených povinných odznaků uchazeč splnil již při plnění nižších 

stupňů, zvolí si jiný oblastní turistický odznak ve stejném uzemním celku. Např. 

Brněnské kolo splnil na stříbrný stupeň, potom si zvolí jiný odznak v územním celku 

Morava. 

o Splnění podmínek dalších 4 oblastních turistických odznaků v druhém územním celku 

České republiky. 

o Rekapitulace: Pro zlatý stupeň Českomoravského turisty (včetně bronzu a stříbra) je nutno 

splnit 8 českých, 8 moravských a 4 vyjmenované povinné oblastní turistické odznaky. 

2.4. ČMT diamant 

o Splnění podmínek zlatého odznaku. 
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o Splnění podmínek těchto 12 povinných oblastních turistických odznaků:  

1. OTO Mělnicko-Kokořínsko 

2. TTO Krajem Kalicha 

3. OTO Jižní Plzeňsko 

4. OTO Chebskem 

5. OTO Permon 

6. OTO Jizerské hory /letní/ 

7. OTO Kraj Smetany a Martinů 

8. TTO Gustav Mahler a Vysočina 

9. OTO Znojemsko (nová verze) 

10. OTO Zlatohorsko 

11. OTO Beskydy 

12. TTO Flora a fauna Beskyd a Valašska III. 

o Pokud některý z uvedených povinných odznaků uchazeč splnil již při plnění nižších 

stupňů, zvolí si jiný oblastní turistický odznak ve stejném územním celku. Např. 

OTO Permon splnil na zlatý stupeň, potom si zvolí jiný odznak v územním celku 

Čechy. 

o Rekapitulace: Pro diamantový stupeň Českomoravského turisty (včetně bronzu, stříbra a 

zlata) je nutno splnit 8 českých, 8 moravských a 16 vyjmenovaných povinných oblastních 

turistických odznaků. 

3. Všeobecně 

1. Podmínky pro získání jednotlivých oblastních turistických odznaků, jsou zahrnuty 

v záznamníku pro příslušný odznak. Záznamníky, do nichž se potvrzuje navštívení 

předepsaného místa, je možné zakoupit u organizátora či vyhlašovatele odznaku.  

2. Po navštívení předepsaného počtu míst předloží uchazeč vyplněný záznamník organizátoru 

oblastního turistického odznaku. Současně s tímto zašle i průkaz ČMT, kde mu taktéž bude 

potvrzeno splnění OTO. 

3. Oficiální seznam oblastních turistických odznaků, které je možno plnit pro získání jednotlivých 

stupňů ČMT, je uveden na www stránkách KČT v sekci výkonnostní turistiky (dále SVT), 

včetně adres organizátorů oblastních turistických odznaků a ceny záznamníku. 

4. Nově vyhlášené OTO jsou zveřejňovány v časopise Turista. Současně je uvedeno i jejich 

schválení a zařazení do ČMT a územního celku. 

4. Bližší ustanovení 

1. Odznak ČMT je možné plnit ode dne vyhlášení tj. od 1. 1. 1993. OTO získané před dnem jeho 

vyhlášení nelze do plnění podmínek započítat. 

2. První podmínku může turista plnit již v roce, ve kterém dosáhne 7 let svého věku. Tento odznak 

mohou plnit všichni občané České republiky a také cizinci. 

3. Doba plnění podmínek je neomezená. Splněné podmínky ode dne vyhlášení nepropadají. 

Turista může plnit libovolný OTO. Jeho plnění není podmíněno udělením určitého stupně 

odznaku. O použití v kterémkoliv stupni rozhoduje sám turista. Splněný OTO lze však použít 

pouze jedenkrát. Jednotlivé stupně se získávají postupně. Odznak ČMT má trvalou platnost a 

neobnovuje se. Odznak se uděluje ihned po splnění předepsaných podmínek. Podmínky 

odznaku mohou plnit jednotlivci i kolektivy, jakýmkoliv přesunovým prostředkem a libovolnou 

roční dobu.  

4. České republika je pro plnění podmínek rozdělena na dva územní celky: Čechy, Morava a 

Slezsko. 

5. Cizinci si pro plnění podmínek bronzové verze odznaku zvolí sami územní celek, ve kterém 

splní požadované podmínky, u sousedních států nejlépe ten bližší svému trvalému bydlišti. 
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6. Pokud má OTO více stupňů, může být u odznaku uvedeno omezení, že lze do plnění ČMT 

započítat pouze jeden stupeň. 

7. Zahrnutí nových OTO do plnění podmínek ČMT schvaluje Sekce výkonnostní turistiky (viz 

podmínky dále). 

8. Záznamník ČMT je možné získat v odborech KČT, v sekci VT nebo viz níže v příloze, a to 

zdarma. Pro diamantový stupeň je záznamník doplněn o vložku (viz níže v příloze) – k dispozici 

od 1. 7. 2012. 

5. Udělování odznaků 

1. Po splnění podmínek bronzového stupně odznaku vydá sekce výkonnostní turistiky oblasti KČT 

(dle místa trvalého bydliště) odznak členům KČT zdarma, jinak za úhradu 30 Kč. 

2. Po splnění podmínek stříbrného stupně odznaku vydá sekce výkonnostní turistiky oblasti KČT 

(dle místa trvalého bydliště) odznak za úhradu 30 Kč. 

3. Po splnění podmínek zlatého a diamantové stupně odznaku vydá sekce výkonnostní turistiky PR 

ÚV KČT odznak zlatý za úhradu 30 Kč a diamantový za 40 Kč (od 1. 7. 2012).  

4. Pro občany cizích států vydá sekce výkonnostní turistiky PR ÚV KČT všechny stupně odznaku, 

bronzový, stříbrný a zlatý za úhradu 30 Kč, diamantový stupeň za 40 Kč. 

5.1. Podmínky pro zařazení oblastního odznaku do seznamu 

oblastních turistických odznaků KČT a pro plnění ČMT 

1. Každý nový navrhovaný oblastní nebo tematický odznak musí být předem schválen sekcí 

výkonnostní turistiky, aby mohl být zařazen do oficiálního seznamu oblastních turistických 

odznaků KČT.  

2. Každý nový oblastní nebo tematický odznak musí mít alespoň 5 povinných a 8 volitelných míst, 

aby bylo možno jej použít pro plnění odznaku ČMT. 

3. Podmínky dle bodu 1 a 2 nabývají platnosti od 1. 7. 2012. 

4. V každém novém navrhovaném oblastním nebo tematickém odznaku musí místa uvedená 

v záznamníku odznaku obsahovat pro snadnější vyhledání přesný údaj o své poloze (tzn. např. 

GPS souřadnice nebo mapku nebo slovní odkaz, např. „6 km jižně od …“), aby mohl být 

odznak zařazen do oficiálního seznamu oblastních turistických odznaků KČT. 

5. Než bude nový navrhovaný oblastní odznak předložen sekcí výkonnostní turistiky ke schválení, 

musí být napřed projednán a doporučen příslušným oblastním výborem KČT. 

6. Podmínky dle bodu 4 a 5 nabývají platnosti od 1. 7. 2015. 

7. Vydavatel oblastních odznaků, který prodá zájemci záznamník za cenu zahrnující i odznak, 

musí garantovat dostupnost odznaku po splnění podmínek odznaku zájemcem. Jinak řešeno 

nesmí prodat záznamník, pro který nebude mít následně pro zájemce-splnitele k dispozici i 

odznak. Další možností vydavatele je prodávat záznamník pouze za cenu bez odznaku a 

za odznak vybrat peníze až po splnění odznaku. I v tomto případě musí vydavatel garantovat 

dostupnost odznaku po splnění podmínek odznaku zájemcem.  

Pokud nebude vydavatelem odznaku splněna tato garance dostupnosti odznaku, budou všechny 

platné oblastní odznaky tohoto vydavatele vyřazeny ze seznamu oblastních odznaků 

na stránkách KČT. Tento bod 7 nabývá platnost do 1. 3. 2016. 

 

 

 

Příloha: Doporučený formulář pro evidenci ČMT 
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Klub českých turistů Bronzový stupeň /1 - 4/ Stříbrný stupeň /5 - 12/ Zlatý stupeň /13 - 20/ 

Záznamník  

Českomoravský turista  
(bronzový až zlatý stupeň) 

 

     

   

Jméno: 

Narozen:  

Trvalé bydliště: 

      

  

Udělení bronzového st. číslo: 

Datum: 

Podpis:                          
 

Udělení stříbrného st. číslo: 

Datum: 

Podpis:                          
 

Udělení zlatého st. číslo: 

Datum: 

Podpis:                          

      

  

     

  

Diamantový stupeň /9 -12/ Klub českých turistů Diamantový stupeň /1 - 4/ Diamantový stupeň /5 - 8/ 

  Záznamník  

Českomoravský turista 
(diamantový stupeň) 

    

  Jméno: 

 

Narozen: 

 

 

Trvalé bydliště: 

    

      

      

      

  Udělení diamantového st. číslo: 
 

Datum: 
 

Podpis: 
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