
Změna pravidel soutěže Vystup na svůj vrchol 

Akce “Vystup na svůj vrchol“ vstoupila na Pochodu za posledním 

puchýřem v Humpolci do druhého roku svého života. První rok byl 

nadmíru úspěšný: do tohoto seriálu bylo zařazeno na 150 

turistických akcí po celé republice a vybraná částka ke konci roku 

2013 přesáhla 100 tisíc korun, které 15 tisíc účastníků pochodů věnovalo na výstavbu 

Bezručovy turistické chaty na Lysé hoře v Beskydech. 

O zájmu turistů se hovořilo také na semináři Sekce pěší turistiky KČT v Humpolci a zkušení 

pořadatelé akcí doporučili následující změnu pravidel: vzhledem k malému počtu razítek typu 

D (zelených), které byly trvale umístěny na některých chatách (kvůli administrativní 

náročnosti schválení pokladničky), budou moci účastníci razítkovací soutěže tyto chybějící 

zelené razítka doplňovat razíty barvy modré (typ A) nebo červé (typ B a C). Celkový počet 

razítek pro získání odznaku se nezmění: 

 v 1. stupni 20 razítek, z toho minimálně 5 modrých a 5 červených a ostatní mohou být 

v barvě libovolné (modré nebočervené ), 

 ve 2. stupni 25 razítek, z toho minimálně 6 modrých a 6 červených, 

 ve 3. stupni 30 razítek, z toho minimálně 7 modrých a 7 červených. 

Červená a modrá razítka jsou základní, těch musí být vždy nejméně stanovený počet. Zbytek 

do celkového počtu mohou být razítka libovolné barvy – červené nebo modré. 

Aktuální seznam akcí, zařazených do „Vrcholů“ je zveřejněn na webu www.kct.cz. 

Protože se množí dotazy, zda mohou být v záznamníku dvě stejná razítka (z jednoho vrcholu), 

upřesňujeme tato pravidla takto: 

 pro jeden stupeň odznaku se bude razítko z jednoho vrcholu počítat pouze jedenkrát 

 v následujícím stupni můžete mít stejné razítko použito znovu 

Odznaky vydává Klára Zezulová ze Sekce pěší turistiky vždy v sobotu odpoledne v cíli 

pochodu na základě záznamníku s dostatečným počtem razítek. 

Záznamník s patřičným počtem razítek zašle účastník (odbor) na ústředí KČT společně 

s částkou za odznak (možno uhradit v poštovních známkách). 

Záznamník má 4 strany A6. Na 1. straně je vyobrazena BTCH, znak KČT a loga hlavních 

sponzorů. Na titulní straně je rovněž uvedeno jméno, rok narození, adresa a odbor účastníka 

(u členů KČT). Na dalších třech stranách je po 10 políčkách o velikosti 40 x 25 mm pro 

razítka vrcholů. Záznamník obsahuje 30 políček na razítka. Grafický návrh záznamníku 

vytvoři ústřední sekretariát. 

Záznamník bude umístěn na webu k volnému stažení a vytištění. Pořadatelé akcí si vytisknou 

dostatečný počet záznamníků pro nové účastníky soutěže. Pro první rok soutěže dodá 

záznamník oblastem ústředí KČT v požadovaném množství. 
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