
 

 

 

 

 
 

 

 

TEMATICKÝ TURISTICKÝ ODZNAK 

 KAREL IV. – OTEC VLASTI 
VYDÁVÁ KLUB ČESKÝCH TURISTŮ STŘEDOČESKÁ OBLAST 

 

Chcete získat odznaky vydané k výročí narození Karla IV.? 

 

Tak se zapojte do naší hry a putujte po místech ve Středočeském kraji, 

která jsou spojené s Karlem IV. 

Pro získání prvního odznaku v barvě zelenožluté Vám stačí navštívit pouhá 

tři místa. Karlštejn, Kutnou Horu a jednu libovolnou sakrální (církevní) 

památku uvedenou v seznamu níže.  

Druhý modrožlutý odznak získáte za dalších 5 – 6 návštěv. Totéž platí i o 

třetím červenožlutém odznaku. 

Navíc si můžete ještě koupit suvenýrový odznak v kombinaci bíložlutá. 

Plnění odznaků je individuální a není podmíněno členstvím v KČT. 

 

Tak neváhejte, pojďte si hrát a zároveň 

poznávat naši historii! 
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Karel IV., římský císař a český král, jehož 700. výročí narození si připomínáme v roce 2016 (žil v letech 1316 až 1378), je označován 

nejen za mecenáše, budovatele, vzdělance, státníka, myslitele, vizionáře, hospodáře, křesťana a diplomata, ale také za cestovatele 

(neboť již od mládí se svým dvorem býval často na cestách a svou stopu zanechal ve většině zemí tehdejší Evropy). 

Klub českých turistů se připojil ke karlovskému výročí tím, co umí zejména – nabídkou pohybových akcí v přírodě, přičemž tou 

ústřední je Putování za Karlem IV. konané v sobotu 7. 5. 2016. Středočeská oblast KČT přichází s nabídkou turistického odznaku, 

inspirována tzv. karlovskými místy popsanými spolkem Otec vlasti – Karel IV. Tento spolek jich uvádí na 250, z toho nejvíce ve 

středních Čechách – 43! Od tohoto zjištění byl již krůček k sestavení nového tematického odznaku, jehož záznamník držíte v ruce. 

Z důvodu úspory místa obsahuje záznamník pouze seznam středočeských karlovských míst, ohledně podrobnějšího sdělení, proč 

právě onen záznam se v seznamu ocitl, si dovolujeme odkázat na webové stránky www.otecvlasti.eu a www.carolusquartus.eu. 

Tamtéž v případě nutnosti naleznete radu, kam jít a kde cíl nalézt. 

Uvedených 43 míst je rozděleno do 4 skupin: obce či města (24 míst), sakrální památky (8 míst), zámky, hrady a zříceniny (10 míst) 

a jedno novodobé karlovské místo (zámek Loučeň). Jako vyhlašovatelé této turistické hry jsme všechna místa rozdělili též do 

uvedených 4 skupin. Za návštěvu každého místa je stanoveno získání příslušného počtu bodů. Za dosažení stanoveného počtu 

bodů získá zájemce postupně nárok na udělení tří odznaků. 

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ODZNAKŮ 
 

1. ODZNAK ZELENOŽLUTÝ: Dosažení 12 bodů s tím, že mezi navštívenými místy bude hrad Karlštejn, Kutná Hora město a 

jedna sakrální památka. 

2. ODZNAK MODROŽLUTÝ: Splnění podmínek zelenožlutého odznaku + dalších 12 bodů s tím, že mezi navštívenými místy 

bude Sázavský klášter, alespoň jedna další obec či město, alespoň jedna další sakrální památka a alespoň jeden další zámek 

či hrad či zřícenina. 

3. ODZNAK ČERVENOŽLUTÝ: Splnění podmínek modrožlutého odznaku + dalších 12 bodů s tím, že mezi navštívenými místy 

bude zámek Loučeň, alespoň jedna další obec či město, alespoň jedna další sakrální památka a alespoň jeden další zámek či 

hrad či zřícenina.       

SEZNAM MÍST A POČET BODŮ 
 

Obce a města (každé místo za 1 bod, Kutná Hora za 5 bodů): Kutná Hora, Beroun, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, 

Drobovice, Jílové u Prahy, Kouřim, Kolín, Kralupy n/V, Kuchař, Lysá n/L, Mělník, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Sedlčany, 

Příbram, Rakovník, Říčany, Slaný, Velvary, Žleby. 
 

Sakrální (církevní) památky (každé místo za 2 body, Sázavský klášter za 5 bodů): kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré 

Boleslavi, chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, cisterciácké opatství Panny Marie v Klášterní Skalici, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, 

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích, kostel sv. Rocha / sv. Mikuláše v Praskolesích, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

v Bezdědicích, Sázavský klášter 
 

Zámky, hrady a zříceniny (každé místo za 2 body, hrad Karlštejn za 5 bodů): zámek Dobříš, zřícenina Dražice, zámek Mělník, 

hrad Tetín, zřícenina Týřov, zámek Vlašim, hrad Karlštejn, hrad Křivoklát, hrad Točník, hrad Žebrák. 
 

Novodobé karlovské místo: Zámek Loučeň (za 5 bodů). 

POTVRZENÍ O NÁVŠTĚVĚ MÍST 
 

U povinných míst (město Kutná Hora, Sázavský klášter, hrad Karlštejn a zámek Loučeň) vstupenka nebo razítko – u města Kutná 

Hora buď Galerie Středočeského kraje GASK nebo Vlašský dvůr), u ostatních míst jakékoli hodnověrné potvrzení (kromě razítek 

z míst či vstupenek do objektů se může jednat například o razítka Českých drah z daného místa, otisk poštovního razítka, o razítko 

z turistické akce konané v daném místě, opis turistické orientace s datem návštěvy, apod.). Pozor – v seznamu jste si jistě všimli, 

že v jednom místě můžete mít i dvě návštěvy (například za město Mělník a zámek Mělník): v takovém případě musíte mít za každou 

památku potvrzení (u Mělníka například razítko z infocentra a vstupenku ze zámku, apod.). 

PRODEJ ZÁZNAMNÍKŮ A UDĚLOVÁNÍ ODZNAKŮ 
 

Informace, záznamník a odznaky lze získat na adrese: KČT, Středočeská oblast, Revoluční 8a, 110 00 Praha 1, mobil: 

602 338 603, e-mail: jiri.laibl@trelleborg.com, milan.hoke@seznam.cz, nebo osobně na setkání turistů Středočeského 

kraje. Prodej záznamníků bude ukončen 31. května 2017, odznaky budou udělovány do 30. června 2020 (vyhlašovatel si vyhrazuje 

uvedená data případně prodloužit, zavazuje se, že je ale nezkrátí). Cena záznamníku činí 120,- Kč a obsahuje záznamník a tři 

odznaky. Pokud zájemce zvolí při žádosti o záznamník či udělení odznaku formu poštovní přepravy, musí zaplatit i poštovné (jinak 

vyhlašovatel záznamník ani odznak neodešle!!!). 

Přejeme hodně zdaru při plnění podmínek odznaků, pěkné turistické zážitky a rozšíření obzoru ohledně Otce vlasti – Karla IV., 

největšího Čecha v naší historii! 



Karel IV., římský císař a český král, jehož 700. výročí narození si připomínáme v roce 2016 (žil v letech 1316 až 1378), je označován 

nejen za mecenáše, budovatele, vzdělance, státníka, myslitele, vizionáře, hospodáře, křesťana a diplomata, ale také za cestovatele 

(neboť již od mládí se svým dvorem býval často na cestách a svou stopu zanechal ve většině zemí tehdejší Evropy). 

Klub českých turistů se připojil ke karlovskému výročí tím, co umí zejména – nabídkou pohybových akcí v přírodě, přičemž tou 

ústřední je Putování za Karlem IV. konané v sobotu 7. 5. 2016. Středočeská oblast KČT přichází s nabídkou turistického odznaku, 

inspirována tzv. karlovskými místy popsanými spolkem Otec vlasti – Karel IV. Tento spolek jich uvádí na 250, z toho nejvíce ve 

středních Čechách – 43! Od tohoto zjištění byl již krůček k sestavení nového tematického odznaku, jehož záznamník držíte v ruce. 

Z důvodu úspory místa obsahuje záznamník pouze seznam středočeských karlovských míst, ohledně podrobnějšího sdělení, proč 

právě onen záznam se v seznamu ocitl, si dovolujeme odkázat na webové stránky www.otecvlasti.eu a www.carolusquartus.eu. 

Tamtéž v případě nutnosti naleznete radu, kam jít a kde cíl nalézt. 

Uvedených 43 míst je rozděleno do 4 skupin: obce či města (24 míst), sakrální památky (8 míst), zámky, hrady a zříceniny (10 míst) 

a jedno novodobé karlovské místo (zámek Loučeň). Jako vyhlašovatelé této turistické hry jsme všechna místa rozdělili též do 

uvedených 4 skupin. Za návštěvu každého místa je stanoveno získání příslušného počtu bodů. Za dosažení stanoveného počtu 

bodů získá zájemce postupně nárok na udělení tří odznaků. 

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ODZNAKŮ 
 

4. ODZNAK ZELENOŽLUTÝ: Dosažení 12 bodů s tím, že mezi navštívenými místy bude hrad Karlštejn, Kutná Hora město a 

jedna sakrální památka. 

5. ODZNAK MODROŽLUTÝ: Splnění podmínek zelenožlutého odznaku + dalších 12 bodů s tím, že mezi navštívenými místy 

bude Sázavský klášter, alespoň jedna další obec či město, alespoň jedna další sakrální památka a alespoň jeden další zámek 

či hrad či zřícenina. 

6. ODZNAK ČERVENOŽLUTÝ: Splnění podmínek modrožlutého odznaku + dalších 12 bodů s tím, že mezi navštívenými místy 

bude zámek Loučeň, alespoň jedna další obec či město, alespoň jedna další sakrální památka a alespoň jeden další zámek či 

hrad či zřícenina.       

SEZNAM MÍST A POČET BODŮ 
 

Obce a města (každé místo za 1 bod, Kutná Hora za 5 bodů): Kutná Hora, Beroun, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, 

Drobovice, Jílové u Prahy, Kouřim, Kolín, Kralupy n/V, Kuchař, Lysá n/L, Mělník, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Sedlčany, 

Příbram, Rakovník, Říčany, Slaný, Velvary, Žleby. 
 

Sakrální (církevní) památky (každé místo za 2 body, Sázavský klášter za 5 bodů): kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré 

Boleslavi, chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, cisterciácké opatství Panny Marie v Klášterní Skalici, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, 

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích, kostel sv. Rocha / sv. Mikuláše v Praskolesích, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

v Bezdědicích, Sázavský klášter 
 

Zámky, hrady a zříceniny (každé místo za 2 body, hrad Karlštejn za 5 bodů): zámek Dobříš, zřícenina Dražice, zámek Mělník, 

hrad Tetín, zřícenina Týřov, zámek Vlašim, hrad Karlštejn, hrad Křivoklát, hrad Točník, hrad Žebrák. 
 

Novodobé karlovské místo: Zámek Loučeň (za 5 bodů). 

POTVRZENÍ O NÁVŠTĚVĚ MÍST 
 

U povinných míst (město Kutná Hora, Sázavský klášter, hrad Karlštejn a zámek Loučeň) vstupenka nebo razítko – u města Kutná 

Hora buď Galerie Středočeského kraje GASK nebo Vlašský dvůr), u ostatních míst jakékoli hodnověrné potvrzení (kromě razítek 

z míst či vstupenek do objektů se může jednat například o razítka Českých drah z daného místa, otisk poštovního razítka, o razítko 

z turistické akce konané v daném místě, opis turistické orientace s datem návštěvy, apod.). Pozor – v seznamu jste si jistě všimli, 

že v jednom místě můžete mít i dvě návštěvy (například za město Mělník a zámek Mělník): v takovém případě musíte mít za každou 

památku potvrzení (u Mělníka například razítko z infocentra a vstupenku ze zámku, apod.). 

PRODEJ ZÁZNAMNÍKŮ A UDĚLOVÁNÍ ODZNAKŮ 
 

Informace, záznamník a odznaky lze získat na adrese: KČT, Středočeská oblast, Revoluční 8a, 110 00 Praha 1, mobil: 

602 338 603, e-mail: jiri.laibl@trelleborg.com, milan.hoke@seznam.cz, nebo osobně na setkání turistů Středočeského 

kraje. Prodej záznamníků bude ukončen 31. května 2017, odznaky budou udělovány do 30. června 2020 (vyhlašovatel si vyhrazuje 

uvedená data případně prodloužit, zavazuje se, že je ale nezkrátí). Cena záznamníku činí 120,- Kč a obsahuje záznamník a tři 

odznaky. Pokud zájemce zvolí při žádosti o záznamník či udělení odznaku formu poštovní přepravy, musí zaplatit i poštovné (jinak 

vyhlašovatel záznamník ani odznak neodešle!!!). 

Přejeme hodně zdaru při plnění podmínek odznaků, pěkné turistické zážitky a rozšíření obzoru ohledně Otce vlasti – Karla IV., 

největšího Čecha v naší historii! 


