
Březový lístek (BL) 
Je symbolem věrného přátelství, moudrosti, tolerance a krásy ducha, je symbolem, který si vzalo do znaku hnutí, spojující dětské a 
mládežnické kolektivy v myšlence přátelství rozrůzněných. Odznak březového lístku se uděluje těm, kteří pracují s dětmi a 
mládeží. Jako ocenění aktivity a ochoty věnovat svůj čas druhým. Odznaky mají 12 barevných stupňů, jejich udělení je věkově 
neomezené. BL se udělují od roku 1965 a s nápadem oceňovat za práci s dětmi a mládeží přišel Jan Šimáně – Galén. 
Pyramida BL 
Vzniká hierarchickým a statistickým zobrazením jednotlivých nositelů BL s udělenými stupni. Ideální pyramida obsahuje na 1 
zlatý BL až 2048 zelených BL, celkem by v ní bylo zahrnuto 4095 různých stupňů. Této ideální pyramidy lze dosáhnout velmi 
těžko. 
Strážce pyramidy 
Je osoba, která se stará o evidenci pyramid a nositelů BL. Každé společenství nositelů BL by mělo mít svého správce pyramidy, 
který je napojen na správce celostátní pyramidy. 

Strážcem Duhové pyramidy je Želva – Jitka Vokurková z dužiny Duha Rysi (Olomouc). 
STUPNĚ BŘEZOVÝCH LÍSTK Ů 

1. Zelený – uděluje se rádcům a začínajícím vedoucím. 
2. Světle modrý – uděluje se odhodlaným a obětavým vedoucím. 
3. Tmavě modrý – uděluje se optimistickým vytrvalým vůdcům. 
4. Žlutý – patří vedoucím všestranným i specializovaným. 
5. Červený – je určena vedoucím, ovlivňujícím dění i za hranicemi vlastní komunity. 
6. Karmínový – je pro ty, jejichž práce přesahuje daleko za hranice jejich týmu, šíří myšlenky přátelství rozrůzněných. 
7. Bílý – patří lektorům a budovatelům zázemí, dlouhodobě sloužícím činnosti společenství. 
8. Šedý – nositelé jsou rádci života s autoritou a zkušeností, vyzařující tichou sílu. 
9. Černý – tento odznak je pro nezdolné vytrvalce s širokým působením. 
10. Bronzový – pro ty, kteří dlouhodobě zastupují nositele i udělovatele BL, aktivně působí v regionu či kraji, prohlubují 

kontakty mezi kolektivy. 
11. Stříbrný – pro osobnosti působící v kraji či republice na širokém poli činností, směřovaných k dětem a mládeži, 

vzdělávání, pořádání celostátních her i výměn zkušeností. 
12. Zlatý – těm, kteří mají trvalé úspěchy při všestranném působení na dětská a mládežnická hnutí v celé republice. Pro ty, co 

jsou trvalými pilíři přátelství a spolupráce, zdroji moudrosti a síly. 
Pravidla udělování 
Podnět k udělení BL může podat kdokoli, návrh na udělení pak zpracovávají pouze nositelé BL. Navrhovatelé musí být tři a musí 
navrhovaného osobně znát - jsou ručiteli. 

První v pořadí ručitelů je garantem správného udělení BL a je zodpovědný: 
- za navržení správného stupně BL navrhované osobě (posloupnosti i splnění charakteristik pro jednotlivé stupně); 
- za zajištění dalších dvou nositelů BL - ručitelů, kteří spoluručí za stupeň navrhovaného odznaku; 
- za zajištění minimálního počtu 3 podpisům a dostatečné podpisové síly nositelů BL; 
- za zajištění a předání odznaku a udělovacího dekretu navrhované osobě; 
- a za podání informací o BL novým držitelům BL; 
- za předání údajů o osobě, které byl BL udělen, o ručitelích a důvodu udělení stážci Duhové pyramidy. 
Nositel BL je oprávněn 
- stát se navrhovatelem udělování BL dalším osobám; 
- podpořit svým podpisem udělení BL; 
- nosit viditelně odznak nebo nášivku uděleného BL. 

Platnost udělení 
K platnému udělení BL přísluší platný udělovací dekret a odznak BL příslušné barvy. Jestliže nositel dále činnost nevyvíjí, 
udělený BL se mu neodnímá. 
Podpisová síla 
Podpisová síla nositele se rovná pořadovému číslu nejvyššího stupně odznaku, který získal (1.-12.) a uvádí se v závorce za 
podpisem (přezdívkou). 
Podpisová síla udělovacího dekretu je součtem podpisové síly všech jednotlivých nositelů BL, kteří dekret podepsali. Pro udělení 
BL je nutno získat minimálně desetinásobek síly udělovaného stupně BL. Není-li dosaženo potřebné hodnoty podpisové síly, je 
dekret neplatný. 
Posloupnost udělování 
Udílení BL probíhá zásadně po jednotlivých stupních a barvách. Jen výjimečně může být přeskočen nejnižší – zelený stupeň BL u 
osob, kterým i přes jejich dlouhodobou práci s dětmi a mládeží nebyl BL udělen, např. proto, že byly mimo pozornost nositelů 
BL. Mezi udělením jednotlivých stupňů je nutné zachovávat časový odstup alespoň jednoho roku. 
Udělování v Duze 
BL jsou v rámci duhy udělovány podle pravidel uvedených na webu Duhy. Navrhovatel – první ručitel kontaktuje strážce Duhové 
pyramidy BL a předá mu požadované informace o udělování BL. Do Celostátní pyramidy předává informace výhradně strážce 
Duhové pyramidy. 
STRÁŽCE DUHOVÉ PYRAMIDY BL: 
 

Želva – Jitka Vokurková, tel.: 774 450 415, e-mail: brezovylistek@duha.cz 
 

http://www.duha.cz/brezovylistek 


