
SVT PR KČT 30 let znovuobnovení KČT TTO 

Tematický turistický odznak  

“30 let znovuobnovení KČT” 

 

 

Tematický turistický odznak "30 let znovuobnovení KČT" je vydán u příležitosti 30 let znovuobnovení Klubu 

českých turistů a vychází z data obnovení 7. 4. 1990 a z uplynulých 30 let. Je určen pro členy i nečleny KČT. 

 

Podmínky pro získání odznaku: 

P1: Odpracovat 7 hodin činností prospěšných pro KČT (brigády, akce pro životní prostředí, činnost v odborech,…). 

P2: Absolvovat 4 turistické úseky, každý v minimální délce 4 km po jiné turistické značce (červená, modrá, zelená 

a žlutá). 

P3: Navštívit 1 z 15 současných chat ve vlastnictví KČT (viz https://kct.cz/chaty-ustredi-kct). 

P4: Zúčastnit se 9 různých akcí uvedených v celostátním či oblastním kalendáři akcí KČT 2020 - 2022.  

P5: Absolvovat 270 km (= součin 9 x 30 let) libovolným druhem přesunu (pěšky/kolo/lyže/voda/běh) na libovolném 

počtu akcí. 

Podmínky jsou na sobě nezávislé, jednou akcí je možno plnit více podmínek naráz, např. účast na pochodě 

uvedeném v kalendáři KČT s úsekem 4 km po červené turistické značce přes nějakou chatu KČT lze započítat 

do podmínky 2, 3, 4 a 5). 

 

Plnění podmínek lze evidovat 2 způsoby: 

a) V záznamníku níže, který je k dispozici ke stažení na stránkách SVT https://kct.cz/turisticke-odznaky 

Potvrzení splnění podmínek se provádí obvyklým způsobem jako u jiných odznaků (pořadatel akce, předseda 

odboru, vedoucí akce, chata, …). 

b) V nové aplikaci Deník turisty na stránkách KČT https://denikturisty.kct-db.cz (v poznámce u každé akci napsat 

heslo "30letKČT").  

 

Platnost: Odznak lze plnit od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022, vydávání odznaku bude průběžně poštou a osobně 

na Posledním puchýři 2020 - 2022. 

Cena odznaku: 50 Kč + poštovné. 

 

Vydavatel TTO:  Sekce výkonnostní turistiky PR KČT  

Kontaktní adresa pro vydání odznaku: Tomáš Beránek, Kotkova 17, 751 24 Přerov, tomas.beranek@volny.cz, 

602 575 673 
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Záznamník pro plnění podmínek TTO „30 let znovuobnovení KČT“ 

Jméno:     Adresa:   

Datum Akce / Chata Přesun / Barva 

turistické značky 

Km / 

hod 

Podmínka  

P1/P2/P3/P4/P5 

Potvrzení 
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Datum vydání odznaku:      Odznak vydal:  


