
Pravidla soutěže Vystup na svůj vrchol na rok 2017 
 
Akce “Vystup na svůj vrchol“ úspěšně končí čtvrtý rok a stala se mezi turisty 
oblíbenou. Aby bylo možno i nadále získávat odznaky, je akce „Vystup na svůj 
vrchol“ prodloužena na další tři roky, tedy do konce roku 2018. Pravidla budou pro 
další období upravena a zjednodušena takto: 
 
1. Jsou zrušena trvale umístěná razítka a pokladničky na chatách a vrcholech, 
především kvůli velké administrativní náročnosti. Pokud odbory KČT se budou o 
razítko a pokladničku příslušně starat,  
mohou je na chatě nebo vrcholu ponechat. 
 
2. Pořadatelé akcí budou mít zařazení mezi akce „VnV“ vyznačeny v kalendáři akcí 
ikonkou, na webu www.kct.cz bude zveřejněn seznam akcí. 
 
3. Pořadatelé pochodů VnV mohou nadále využívat razítka, která mají vyrobena. 
Nová razítka je možno objednat na ústředí KČT a náklady na jejich výrobu budou 
pořadateli přeúčtovány (cca 150 Kč na jedno razítko). 
 
4. Za otištění razítka do záznamníku vybírá pořadatel pochodu částku 10 Kč, kterou 
po skončení pochodu zasílá jako dar na financování Bezručovy chaty. 
 
5. Odznaky se získávají za dosažení počtu razítek v záznamníku: 
• V 1. stupni 20. razítek 
• V 2. stupni 25 razítek 
• V 3. stupni 30 razítek 
• V 4. stupni 30 razítek 
• V 5. stupni 30 razítek 
 
6. Barva razítka již nehraje roli, rozhodující je počet dosažených vrcholů v jednom 
stupni: 
• Pro jeden stupeň odznaku se bude razítko z jednoho vrcholu počítat pouze 
jedenkrát 
• V následujícím stupni můžete mít stejné razítko použito znovu 
 
7. Vyplněné záznamníky, předložené pro získání jednoho stupně, není možno použít 
pro získání jiného stupně. 
 
8. Při prokázání nároku na zisk určitého stupně, je odznak vydán za částku 35 Kč. 
 
9. Odznaky se vydávají vždy v sobotu odpoledne v cíli pochodů, které vyhlásí Sekce 
pěší turistiky a vždy také na Pochodu za posledním puchýřem. Seznam akcí, kde 
budou odznaky vydávány, bude uveden na stránce sekce na webu www.kct.cz. 
Vyplněný záznamník je také možno poslat poštou na ústředí KČT společně s částkou 
35 Kč (v poštovních známkách). Odznak přijde poštou. 
 
10. Od roku 2015 je možno si koupit odznak 1. stupně, od roku 2016 odznak 2. 
stupně a od roku 2017 odznak 3. – 5. stupně i bez dosažení počtu razítek za částku 
50 Kč. 
 

http://www.kct.cz/


11. Každoročně na Pochodu za posledním puchýřem budou vyhlášeny výsledky 
soutěže pro daný rok v kategoriích: 
• Největší počet získaných razítek (pro jednotlivce) 
• Největší počet akcí v oblasti (pro oblasti) 
• Největší počet akcí v poměru k počtu odborů (pro oblasti) 
 
Ač již byla Bezručova turistická chata slavnostně otevřena, KČT bude splácet úvěr na 
její stavbu až do roku 2024. Získané dary budou využity na splácení úvěru. 
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