
Českomoravský turista 
a 

Oblastní turistické odznaky 
 

 Tato informace je určena všem zájemcům o získávání oblastních turistických 
odznaků (OTO), tématických turistických odznaků (TTO), a na jejich základě pak 
odznak Českomoravský turista v jeho bronzovém, stříbrném a zlatém stupni. Těch 
OTO a TTO je celá řada; všechny dostupné informace o nich jsou zachyceny 
v brožurce, kterou vydala Sekce výkonnostní turistiky programové rady KČT 
(zpracoval p. Jiří Caletka z Přerova) a v níž je zachycen stav k 31. lednu 2003. Titulní 
stranu této publikace najdete v příloze. O nově vydávaných OTO a TTO jsou 
odběratelé časopisu Turista pravidelně informováni na stránkách „Zprávy KČT“; 
v příloze je jako příklad okopírována informace z 1. čísla ročníku XLVI/119 (2007). 
Záznamníky nemají jednotný formát ani jednotnou úpravu. Obvykle jsou vydávány 
jako sešitky formátu A6, ale existují i záznamníky na větších plochách, které pak lze 
do formátu podobnému A6 složit. V záznamnících jsou pak více či méně podrobně 
popsána místa, jejichž návštěva se vyžaduje povinně anebo výběrově. 
 Podmínky pro získání jednotlivých OTO či TTO jsou uvedeny v záznamníku pro 
příslušný odznak. Ten je možno zakoupit u organizátora či vyhlašovatele odznaku. 
Potvrzuje se do nich návštěva předepsaných míst; po splnění podmínek předloží 
uchazeč řádně vyplněný záznamník příslušnému vyhlašovateli, který splnění potvrdí. 
 Koho zajímá i plnění odznaku Českomoravský turista (ČMT), zašle současně se 
záznamníkem i průkaz ČMT, do něhož bude splnění příslušného OTO potvrzeno 
taktéž. Tento průkaz je vlastně skládankou o celkové velikosti ca. 10,5 x 30,0 cm 
(polovina A4), který se po třetinách složí na formát 10,5 x 10,0 cm a tím se rozčlení 
na 6 stránek (viz příloha). Jak je uvedeno v přiložených podmínkách pro plnění, pro 
získání bronzového stupně ČMT je třeba splnit podmínky čtyř OTO v územním celku 
místa trvalého bydliště (pro členy OKČT Slovan Pardubice to tedy zřejmě bude 
územní celek Čechy). Pro stupeň stříbrný je nutno splnit podmínky dalších osmi OTO, 
z toho čtyř v druhém územním celku (Morava a Slezsko). Konečně pro zlatý stupeň 
ČMT je třeba splnit podmínky dalších osmi OTO (po čtyřech v obou územních 
celcích), jejich volba už ale není zcela ponechána výběru uchazeče; povinně je 
vyžadováno splnění OTO Zlatá Praha, Brněnské kolo, Opavsko a Oderské vrchy, 
Lužické hory – Ještěd). 
 A radu pro začátečníky? U některých OTO jsou podmínky pro splnění velmi 
mírné, vyžadující dejme tomu 2-3 jednodenní túry, u jiných poměrně náročnější a 
jejich splnění vyžaduje delší čas. Vzhledem k velkému nárůstu odznaků dochází velmi 
často k překrývání, takže lze plnit podmínky více OTO současně (z bližších např. OTO 
Chrudimsko s OTO Pardubickem II, OTO Českotřebovsko s OTO Ústeckoorlicko, OTO 
Praděd s OTO Jeseníky; lze nalézt i překryvy tří OTO – např. v podmínkách nového 
OTO Šumpersko lze najít místa požadovaná i pro plnění posledně uvedené dvojice). 
Podmínky pro většinu OTO lze pak obvykle splnit během jednotýdenní dovolené 
v příslušné oblasti, pokud je program pobytu odpovídajícím způsobem naplánován a 
jeho realizaci nezhatí nepříznivé počasí. Tak hodně zdaru! 
   



Příloha 1: Titulní strana brožurky o OTO 
 

 
 
 



 
Příloha 2: V každém čísle časopisu Turista jsou uveřejňovány informace o nově 
vyhlášených OTO 
 



Příloha 3: Rub a líc rozloženého záznamníku ČMT 
 

 



 
Příloha 4: Podmínky pro získání ČMT (str. 1) 
 

 



 
 
Příloha 4: Podmínky pro získání ČMT (str. 2) 
 

 


