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1. Charakteristika 

Mezinárodní turistický odznak je určen pro členy Klubu českých turistů. Jeho účelem je ohodnocení 

těch turistů, kteří v rámci své turistické činnosti poznávají nejen Českou republiku, ale i další státy 

Evropy, případně i jiné kontinenty. MTO má tři stupně. 

2. Podmínky pro plnění 

2.1. III. stupně (žlutý) 

o Pro tuto verzi odznaku je potřeba v rámci turistické aktivity navštívit všechny státy 

hraničící s Českou republikou. 

2.2. II. stupně (modrý) 

o Splnění podmínek MTO III. stupně. 

o V rámci turistické aktivity navštívit dalších deset evropských států. 

2.3. I. stupně (červený) 

o Splnění podmínek II. stupně. 

o V rámci turistické aktivity navštívit dva státy v jiném kontinentu (mimo Evropu). 

3. Všeobecně 

1. MTO mohou plnit všichni turisté organizování v KČT, v libovolnou dobu, individuálně i 

v kolektivu. 

2. Každý turista plní MTO na vlastní nebezpečí a náklady. 

3. V každém navštíveném státě se musí turista věnovat aktivní turistické činnosti nepřerušeně, 

minimálně čtyři dny. 

4. Aktivní turistickou činnost potom doložit jakýmkoliv způsobem, např. fotografie, razítka, 

vstupenky z muzeí atd. 

5. Výše uvedené doklady budou tvořit přílohu záznamníku, který je pro tento odznak vydán. 

V tomto bude turista evidovat splnění jednotlivých podmínek. 

6. Začátek plnění MTO je 1. 1. 1995. Navštívené státy před tímto datem nelze do plnění podmínek 

započítat. 

7. Záznamník MTO je možné dostat v jednotlivých oblastech zadarmo, kde je turista registrován. 

8. Po splnění podmínek každého stupně obdrží turista kovový odznak za 45 Kč. 

9. Doba plnění podmínek není omezená. Splněné podmínky ode dne vyhlášení nepropadají. 

Turista může navštívit kterýkoliv stát. Jeho navštívení není podmíněno udělením určitého 

stupně odznaku. 
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10. Odznak má trvalou platnost a neobnovuje se. Uděluje se ihned po splnění podmínek. V případě 

ztráty se nový nevydává. 

11. V rámci dohod mezi KČT a KST mohou tento odznak plnit i členové Klubu slovenských 

turistů. Tito však pro získání III. stupně musí absolvovat čtyřdenní souvislé putování v České 

republice. Dále navštívit zbývající státy hraničící s Českou republikou (mimo Slovenska). 

Taktéž pro získání MTO II. stupně nemohou tito turisté započítat Slovensko. 

4. Udělování odznaků 

1. MTO se uděluje postupně, nejprve III. stupeň, pak II. a I. stupeň. 

2. Po splnění podmínek a na základě předložených dokladů, uděluje odznaky jednotlivých stupňů 

sekce výkonnostní turistiky PR ÚV KČT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Doporučený formulář pro evidenci MTO 
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MEZINÁRODNÍ TURISTICKÝ ODZNAK 

   Jméno a příjmení:  

 

Datum narození: 

Adresa:  

  Odbor KČT:  

 

Číslo průkazu KČT:  

   Datum od - do Stát Potvrzení 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


