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1. ÚVOD 

Bakalářskou práci na téma „Analýza problematiky vytváření tras pro turisty“ jsem si 

vybrala proto, že turistika je mi velmi blízká od útlého mládí, a velice mě zajímalo pozadí 

vzniku turistických tras, a jejich význam. Každý člověk v České republice jistě prošel za život, 

byť jen jednu značenou trasu, pěší, lyžařskou, cyklistickou nebo jezdeckou, ovšem málo z nás si 

uvědomí, jak nebývale pečlivá práce se za tímto skrývá, jak přísná pravidla ve tvorbě  

a vyznačování tras panují.  

Značení turistických tras je činností, při níž se vybrané, turisticky hodnotné cesty 

v terénu označují symboly (značkami) a vybavují informačními prvky a objekty, které umožňují 

i odborně méně vyspělým turistům a široké turistické veřejnosti lepší orientaci v terénu. Tvary, 

rozměry, barvy technické vyhotovení a způsoby použití značek určuje ČSN 01 8025 „Turistické 

značení“ z roku 1989, z níž však v současné době zůstávají v platnosti pouze ustanovení týkající 

se PZT. 

K prvnímu lednu 2009 bylo na území ČR vyznačeno 40 219 km pěších značených tras, 

32 516 km cyklotras, 563 km speciálních lyžařských tras a přes 1800 km hipotras. Při této délce 

a mnohaleté tradici značení na našem území je většina turisticky přitažlivých prostorů vybavena 

dostatečně hustou sítí značených tras. Těžiště praktické značkařské práce v terénu spočívá  

v údržbě. Ta představuje nejen obnovu značek, ale i údržbu celého informačního systému 

značených tras. Organizace této činnosti je jedním z hlavních úkolů značkařských složek. 

Údržba musí být prováděna nejen tak, aby zaručovala trvalou spolehlivost celé sítě značených 

tras, ale i maximální hospodárnost. Z toho důvodu jsou pro ni stanoveny určité zásady, které 

musí všechny značkařské složky dodržovat, aby nedocházelo mezi různými územními celky 

k rozdílům. Přes veškeré snahy o stabilizaci a zabránění neúčelnému rozšiřování sítě značených 

tras není možné se vyhnout změnám, které jsou vyvolány jednak změnami situace v terénu a 

jednak změnami souvisejícími s nutností přizpůsobovat síť značených tras měnícím se 

podmínkám provozování turistické činnosti. Změny v síti značených tras však nesmějí 

značkařské složky ani sami značkaři provádět libovolně, ale musí důsledně dodržovat stanovené 

zásady. 
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Značení v České republice ve většině případů zajišťuje Klub Českých turistů, tedy jeho 

značkaři, kteří tuto práci vykonávají ve svém volném čase, dobrovolně a bez nároku na honorář. 

O to více je tato práce obdivuhodná a úctyplná, jelikož v naší uspěchané době se jen málokdy 

setkáme s tím, aby někdo dělal zdarma něco pro zábavu a vzdělávání ostatních lidí.   
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2.  METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 
 

Bakalářská práce na téma Analýza problematiky vytváření tras pro turisty je rozdělena 

na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části jsem za pomoci odborné literatury a poznatků získaných během studia 

vymezila pojem turistika a vyčlenila její druhy. Také jsem zachytila vývoj organizované 

turistiky na našem území spojený s fungováním Klubu českých turistů, který je této činnosti 

tvůrcem. Popsala jsem vývoj značení turistických stezek na území České republiky, stejně jako 

vývoj metodiky značení. 

Následně po zpracování poznatků z literárních zdrojů jsem popsala koncepci a stavbu 

sítě značených turistických cest. 

V praktické části jsem použila metodu indukce a zachytila praktické postupy v řešení 

tvorby značených turistických tras a dále analýzu konkrétních postupů při změnách v turistické 

síti, či při tvoření nových cest. Dále jsem udělala vlastní terénní výzkum konkrétní naučné 

stezky, kde jsem se deduktivní metodou snažila formulovat konkrétní doporučení pomocí 

teoretických i zjištěných empirických východisek. Nakonec formuluji doporučení k vlastní 

analýze. 

Cílem mé práce je popis a zachycení stavu tvorby turistických tras na našem území  
a jejich pozici a využití v cestovním ruchu. 
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3. TEORETICKÉ ZÁKLADY TVORBY TURISTICKÝCH TRAS 
 

3.1 VYMEZENÍ TURISTIKY 

3.1.1 Definice 

Cestování – je širší pojem než cestovní ruch (turismus). Cestování může být spojeno i s dalšími 

motivy (cesta do práce), která nepatří do cestovního ruchu. 

Turismus  je definován jako “činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její 

běžné prostředí, a to na dobu kratší než je stanovena (u mezinárodního turismu tato doba činí 

jeden rok, u domácího turismu šest měsíců), za jakýmkoliv hlavním účelem (obchod, trávení 

volného času nebo jiný osobní účel) jiným než být zaměstnán rezidentním subjektem  

v navštívené zemi nebo místě”  jak uvádí PALATKOVÁ (2011, str. 12) 

Turistika – je podmnožinou turismu. Jedná se o takovou část cestovního ruchu, která je spojena  

s pohybovou aktivitou účastníků (horská turistika, cykloturistika, vodní turistika apod.). Jejím 

cílem je poznání přírodních a společenských poměrů ve zvolené oblasti. Při procesu poznávání 

využíváme odborně technické znalosti a dovednosti. [8] 

3.1.2 Historický vývoj turistiky (Klub českých turistů) 

K rozvoji turistiky v 19. století napomohl i průmyslový rozvoj společnosti. Jedním 

z hlavních hybatelů právě se rozvíjející turistiky byla železnice, která umožnila přístup do 

vysokohorských oblastí či vzdálených míst, kde posléze začaly vznikat turistické ubytovny 

a hotely. K dalším impulzům patřil rozvoj kartografie, nárůst informačních prostředků 

a následný vznik organizací a hnutí, které organizovaly pěší výlety a další formy pobytu 

v přírodě. 

V českém prostředí se turistika začala rozvíjet v první polovině 19. století 

organizovanými výlety uzavřených společností nebo jednotlivců. Zvláště ve vzdělaných 

vrstvách hrála významnou roli v poslední fázi národního obrození. Například Josef Kajetán Tyl 

byl nadšeným turistou pořádajícím výlety za památkami slavných dob naší minulosti, jako byly 

hory Říp, Blaník či Radhošť. První českou organizací propagující tělesný pohyb byl Sokol, 
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jehož stanovy uváděly i konání výletů. Cílem Sokola bylo posílit tělesnou i duševní stránku 

svých členů pro případný střet s nepřítelem, tehdy převládající německojazyčnou populací  

v Rakousku – Uhersku. Miroslav Tyrš propagoval nácvik soustavného a vytrvalého pochodu  

a vyzdvihoval i kulturně poznávací obsah společných výletů. Osobně také napomohl založení 

samostatné turistické organizace. 

Oficiální historie české turistiky se začala psát 11. června 1888, kdy byl založen Klub 

českých turistů (KČT). Jeho předsedou byl zvolen známý cestovatel, milovník přírody 

a demokratický veřejný činitel Vojtěch Náprstek. Mezi hlavní aktivity klubu patřila výstavba 

turistických chat, rozhleden, úprava a značení turistických tras, tvorba turistických map 

a dalších zařízení pro veřejnost, jako byla např. Petřínská rozhledna. KČT organizoval 

pravidelné vycházky do okolí měst (zejména slavný byl pražský „kroužek šlapáků“) a pořádaly 

se i větší výlety do zahraničí (první akcí KČT byla výprava českých turistů na Světovou výstavu 

do Paříže roku 1889, poté se konaly hromadné výlety do Dalmácie, Černé hory, Tater či výlet 

několika členů na Island roku 1894). První výlety byly pouze a výhradně pěší, poměrně rychle 

se však rozšířila zimní turistika na lyžích, vodní turistika a v pozdějších letech vysokohorská 

turistika, krasová turistika, s rozvojem automobilismu pak mototuristika a další formy.  

Zřetelné změny ve formě pěší turistiky nastaly po první světové válce – hovoříme  

o první vlně bouřlivého rozvoje turistiky, cestování, i odvětví, jemuž dnes říkáme „turistický 

průmysl“. Do tehdejší „elegantní“ turistiky přibyly prvky života ve válce – pobyt na volném 

vzduchu, za primitivního ubytování, při tělesné aktivitě, s důrazem na soběstačnost a mnohé 

praktické činnosti. Turistika se stala častěji vyhledávanou aktivitou ve volném čase, rozšířila se 

skautská a trampská hnutí. V roce 1918 je KČT přejmenován na Klub československých turistů. 

KČST měl v roce 1928 již přes 62 000 členů ve 29 župách a 300 odborech. Vlastnil a spravoval 

celkem 64 chat a útulen, staral se o více než dvě desítky hradů a hradních zřícenin. Během 

druhé světové války byla činnost KČT silně omezena, práce na značení cest a objevování 

nových turisticky zajímavých míst ale neustala. KČT formálně zrušen nebyl. Stal se útočištěm 

členů rozpuštěného Sokola a Junáka. Zůstal jedním z mála ohnisek národního života. Svou 

činnost plně obnovil po roce 1945, kdy můžeme mluvit o druhé vlně bouřlivého rozvoje 

turistiky. Brzy však byl zařazen pod státem kontrolovaný Československý svaz tělesné 
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výchovy. Po roce 1990 došlo k obnovení KČT. Jedním z hlavních úkolů pro zvolený výkonný 

výbor a výbory zvolené v dalších letech byla pro celé období do roku 1995 (v případě hradních 

zřícenin až do roku 1997) restituce majetku původního KČT. V tomto dlouhém procesu žádal 

KČT o navrácení 117 stavebních objektů (s výjimkou dvou se jednalo o turistické chaty)  

a 32 hradů a zřícenin, které v roce 1948 klubu patřily. Turistické chaty se podařilo klubu získat 

zpět, některé své původní objekty si musel koupit. Například jednu z nejdražších chat za  

9 milionů korun (historickou Jiráskovu chatu na Dobrošově). Nepodařilo se ale získat kvůli 

nevůli státu ani po devíti letech soudního sporu zpět dům původního ústředí KČT v Praze ve 

Školské ulici. V těchto letech ale pozitivně dochází k dalšímu pestrému vývoji KČT 

v postkomunistickém státě, ke změnám ve vedení a bohaté činnosti. V dnešních dnech sdružuje 

okolo čtyřiceti tisíc členů. [6], [19]  

3.1.3 Dělení turistiky 

Z důvodu různých forem pohybu v přírodě jsme schopni rozlišit různé druhy turistiky. Mezi 

základní druhy turistiky, řadíme: 

 

Pěší turistika 

Pěší turistika je nejstarší formou turistiky. Provozována je v nížinných oblastech a v podhůřích 

nebo nižších horských polohách nevystupujíc nad přirozené pásmo lesa. Túry vedou po 

širokých cestách, chodnících a pěšinách ve snadném a neexponovaném terénu. K pěší turistice 

není zapotřebí žádných jistících a dalších pomůcek. Obvykle se jedná o krátké, maximálně 

jednodenní trasy bez další potřebné výstroje. 

 

Cykloturistika 

Pojem cykloturistika jsme schopni vysvětlit díky znalosti definice turistiky.  Turistiku chápeme 

jako pohyb v přírodě se stanoveným cílem a odůvodněním. Cykloturistika naplňuje tuto definici 

s doplněním o upřesnění způsobu pohybu. U cykloturistiky se jedná o pohyb prostřednictvím 

jízdy na kole. Všechny další aspekty jsou shodné, stejně jako u ostatních druhů turistiky. 
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Vysokohorská turistika 

Je to turistika ve vysokohorském prostředí nad přirozeným pásmem lesa. Túry vedou  

i v poměrně velkých nadmořských výškách, nepřekračují ale hranici sněžné čáry.  

U vysokohorské turistiky technická obtížnost túry nepřesahuje II. stupeň UIAA (Mezinárodní 

svaz horolezeckých asociací)  a není nutno při ní bivakovat.  

 

Lyžařská turistika 

nejméně náročná a nejrozšířenější forma lyžařských aktivit ve volném horském terénu. Jedná se 

o přechody neledovcových pohoří. Jednodenní, či vícedenní túry, při nichž pro výstup i sjezd 

není nezbytné užití doplňujícího horolezeckého vybavení. Další, náročnější formy lyžařské 

turistiky nazýváme Skialpinismus, freeride, skiextrém. Jedná se o lyžařské aktivity, kdy je 

nezbytné užít doplňujícího horolezeckého vybavení.  

 

Vodní turistika 

Je turistika, která jako prostředek k přesunu z jednoho místa na jiné využívá různé druhy 

plavidel. Z toho vyplývá, že je nejvíc rozšířena na říčních tocích.  

 

Další formy turistiky  

 Např. lovecká turistika, nákupní turistika, průmyslová turistika, dobrodružná turistika.  

[1], [12], [13] 

 

3.2 VÝVOJ METODIKY ZNAČENÍ 

3.2.1. Pěší značení 

Jako první metodické pokyny vůbec najdeme v prvních ročnících Časopisu turistů z let 

1889 – 91 Pokyny pro značení tras. V následujícím období do 1939 vyšlo ještě několik příruček 

zabývající se stejnými pokyny a pravidly jako byly Pravidla pro označování, nebo Praktický 

značkovatel z roku 1929. První dlouhé období vývoje metodiky značení, charakterizované 

poměrně volnými pravidly s připouštěním individuálních řešení systému i techniky jeho 
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provádění, bylo uzavřeno až po druhé světové válce vydáním Značkovacích pravidel Václava 

Bendy (r. 1947), který se pokusil o první systematické utřídění značkářské metodiky.  

Roku 1955 vydání státní výbor pro tělesnou výchovu a sport (SVTVS) mezi 

přednáškovými osnovami učebně metodickou publikaci Technika značení turistických cest, 

kterou sepsali členové značkářské komise sekce turistiky SVTVS pod vedením jejího předsedy 

Aleše Hubičky.  

Pod vedením Juraje Reháka zpracovala na základě doporučení sjednocení značkářské 

symboliky z mezinárodní konference o turistice v Moskvě komise značení předsednictva 

výboru Svazu turistiky ÚV ČSTV návrh na státní normu, která byla pod označením ČSN 01 

8025 Turistické značenie schválena 17. 12. 1987 s účinností od 1. 6. 1989. 

Konečně v roce 1988 vyšlo ještě v nakladatelství Olympia Značení turistických tras. 

Učební texty pro značkaře I. a II. Třídy (vedoucí autorského kolektivu Ivo Cír), obsahující 

převážně organizačně metodické pokyny pro řídící značkářské složky. 

Další vydání učebních textů probíhá v sešitové formě podle jednotlivých kapitol, aby 

bylo možno operativněji zapracovávat zatím stále ještě probíhající úpravy metodiky značení 

lyžařských tras, cyklotras a v poslední době i jezdeckých tras, stejná jako i různé další změny, 

vyvolávané současným organizačním vývojem KČT. Poslední vydání této sešitové formy 

učebních textů bylo vydáno v roce 2007. [6] 

Jak uvádí PERNICA (2008, str. 93 – 94): „Současná metodika nařizuje značkovat síť 

pěších TZT čtvercovými značkami o délce strany 100 mm. Základní pásová značka je tvořena 

třemi stejně širokými vodorovnými pásy, z nich okrajové jsou bílé (upozorňovací barva) a 

střední barevný (vedoucí barva). Krátké, zpravidla vycházkové okruhy v blízkosti větších sídel 

lze značkovat tzv. místním značením, jehož značky jsou tvořeny dvěma pravoúhlými 

trojúhelníky dotýkajícími se svými přeponami, z nichž jeden je bílý a druhý barevný. Odbočky 

k vyhlídkám, zříceninám, studánkám nebo pramenům a k jiným turisticky významným 

objektům se značkují zvláštními tvarovými značkami. Rovněž pro značkování naučných stezek 

je určena zvláštní tvarová značka.“ (viz příloha 1, obr. 1, 3, 4, a 6)   
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3.2.2. Cykloznačení 

Po roce 1989 došlo k bouřlivému rozvoji rekreační cyklistiky, což vedlo ke snaze jak 

řady okresních a městských úřadů a sdružení obcí, tak řady dalších organizací vytyčovat různé 

cyklotrasy. Tento rozvoj zachytil i KČT a spolupracoval na návrhu systému značení cyklotras 

včetně vytyčení jejich základní celostátní sítě tvořené padesátkou tras o celkové délce cca 4900 

km. Systém značení cyklotras KČT projednal a odsouhlasil s řadou zainteresovaných 

organizací, okresními úřady i ministerstvy dopravy a vnitra. Výsledkem tohoto úsilí bylo 

zahrnutí cykloznačení do vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích, která stanovuje 

postup navrhování a schvalování cyklotras a způsob jejich značení. KČT byl pověřen evidencí 

všech cyklotras v ČR a jako garant tohoto značení také přiděluje nově vznikajícím cyklotrasám 

jejich evidenční čísla. 

Značení cyklotras je prováděno dvojím způsobem podle toho, zda vedou převážně po 

veřejných a místních komunikacích (silnicích a ulicích) anebo po komunikacích účelových 

(zemědělských, polních nebo lesních). 

Na veřejných a místních komunikacích je značení cyklotras součástí běžného 

dopravního značení, od nějž se odlišuje žlutým podkladem prvků. Na každém značkářském 

prvku je symbol kola a číslo příslušné cyklotrasy. Prvky značení cyklotras jsou tvořeny 

směrovými tabulemi s údaji o průběhu trasy a směrovými tabulkami plnícími stejnou funkci 

jako značky u pěšího značení. V současné době KČT zajišťuje pravidelnou kontrolu a údržbu 

cyklotras ve všech krajích ČR s výjimkou kraje Libereckého. Předpokládáme ale,  

že v budoucnu se budou o instalaci a údržbu značení cyklotras na silnicích starat příslušná 

střediska krajské Správy a údržby silnic a ve velkých městech jejich technické služby. KČT by 

pak prováděl údržbu jen těch úseků cyklotras, které vedou po ostatních pozemních 

komunikacích. 

Značení cyklotras pásovými cykloznačkami zajišťují značkářské složky KČT, případně 

zřizovatel trasy. Značení se provádí značkami o základní velikosti 140 x 140 mm, které se liší 

od pěších značek kromě většího rozměru i tím, že jejich okrajové pásy jsou žluté. U cyklotras se 

žlutá vedoucí barva (střední pás značky) nahrazuje barvou bílou. (viz Příloha 1, obr. 11 – 17) 

Rozsah značených cyklotras zaznamenal po roce 1998 nebývale prudký rozvoj 

především díky financování z prostředků EU. V současné době činí rozsah cyklotras na celém 
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území ČR kolem 30 000 km a stále roste, takže lze předpokládat, že v průběhu dalších roků 

dosáhne rozsahu pěších značených tras. [6], [12] 

3.2.3. Lyžařské turistické značení 

Intenzivní rozvoj lyžařské turistiky a rekreačního sportu na lyžích vedl KČT 

k vypracování metodiky značení lyžařských turistických tras, které by měly vznikat jak 

v horských oblastech, tak i v okolí větších měst s vhodnými terénními i sněhovými 

podmínkami. 

Pro lyžařské trasy se převážně využívá pěšího turistického značení. Tam, kde vede 

lyžařská trasa mimo pěší značenou trasu, je vyznačkována stejnými značkami jako pěší trasy, 

které se liší tím, že jejich okrajové pásy jsou oranžové. Žlutá vedoucí barva středního pásu 

lyžařských značek je v tomto případě nahrazena bílou barvou. (viz Příloha 1, obr. 9 a 10) 

 Značení lyžařských tras zahájil KČT v roce 1995, kdy byly vyznačeny dvě lyžařské 

trasy v Moravskoslezských Beskydech a v Hrubém Jeseníku. Od té doby se ve značení dalších 

lyžařských tras pokračuje na všech vhodných místech v ČR a jejich síť dosahuje v současné 

době již přes 2 600 km. [6] 

3.2.4. Jezdecké značení 

Mnohá jezdecká sdružení projevila v roce 2003 zájem vytvořit a vyznačit vlastní síť 

jezdeckých tras, která by jednak sloužila pro dálkové putování po celé ČR a jednak umožňovala 

krátké vyjížďky v nejbližším okolí jezdeckých stanic. Základní metodiku značení jezdeckých 

tras, vycházející z metodiky značení pěších tras, zpracovala Rada značení ÚV KČT. Značka pro 

dálkové jezdecké trasy je tvořena bílým čtvercem ve velikosti pěší značky s barevným kruhem 

uprostřed v odstínech vedoucích barev pěších značek. Značky pro vyjížďkové trasy v okolí 

jezdeckých stanic používají místo barevného kruhu tvaru podkovy. (viz Příloha 1, obr. 18, 19) 

Do současné doby vznikla řada jezdeckých tras ve Středočeském, Jihočeském, 

Pardubickém a Královehradeckém kraji a několik jezdeckých tras na Znojemsku 

v Jihomoravském kraji. Celková kilometráž jezdeckých tras činí na území ČR v současné době 

již přes 1 200 km a lze předpokládat, že se bude jejich počet dále zvyšovat. [6], [20] 
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3.2.5 Vývoj turistických směrovek 

Podstatně složitějším vývojem, než k jakému došlo u značkování, prošly turistické směrovky. 

Původně jen prosté nápisy na stromech a plotech byly později nahrazeny dřevěnými tabulkami, 

které byly zprvu naprosto nejednotné a zhotovované z toho materiálu, který byl právě 

k dispozici. Také texty byly voleny celkem nahodile bez vzájemné souvislosti, s údaji někdy 

v kilometrech a jindy v hodinách. Ke konci třicátých let se ustálila forma dřevěné tabulky, na 

které byly uvedeny údaje pro oba směry chůze současně, doplněné dvěma šipkami. Vyskytly se 

i tabulky litinové s reliéfním písmem, jejichž trvanlivost byla prakticky neomezená, ale pro 

svou značnou nákladnost se rozšířily jen nepatrně. 

Po druhé světové válce byly tabulky nahrazeny dřevěnými směrovkami, umísťovanými 

pro oba směry značené trasy samostatně, takže je bylo možno natočit do příslušného směru. 

Rovněž údaje o vzdálenostech byly již důsledně uváděny v českých zemích v kilometrech  

a na Slovensku v hodinách. Ukázalo se však, že kvalita tehdy dostupných nátěrových hmot 

snižovala jejich životnost sotva na 2 – 3 roky, takže se v letech 1950 – 52 přešlo na dřevěné 

směrovky s vypalovaným textem. Avšak ani tento způsob nebyl vyhovující, protože podklad 

vlivem povětrnosti ztmavl a vypálené černé písmo na něm zaniklo.  

I přes odpor zastánců přírodních materiálů to koncem padesátých let vyhrály směrovky 

kovové, opatřené nátěrem z vypalovaných emailů, od osmdesátých let z emailů 

polyuretanových, jejichž životnost – pokud nebyly mechanicky poškozeny – přesahovala  

10 roků. Konečně v současné době se velmi odolná povrchová vrstva směrovek a tabulek 

vytváří tepelným zpracováním v elektrostatickém poli naneseného aerosolu práškového laku. 

Pro obecně nízkou přilnavost nátěrových hmot na takovém povrchu se pro zhotovování textů 

používá písma vyřezaného z kvalitní samolepící folie. K prodloužení životnosti písma  

se směrovky nakonec překrývají další vrstvou tentokrát průhledného, opět tepelně zpracovaného 

práškového laku.  

Kovové směrovky jsou hromadně používány od roku 1957 a jsou dnes jedinými, s nimiž 

se u nás v terénu setkáváme na všech druzích TZT. 

Pro tvorbu směrovek jsou stanovena určitá pravidla. Směrovky pěších a jezdeckých tras 

mají béžový podklad, směrovky lyžařských tras oranžový a cyklotras žlutý. Texty pěších, 

lyžařských a jezdeckých směrovek jsou maximálně třířádkové. První řádek shora udává 
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zpravidla nejbližší následující informační místo, druhý řádek nejbližší významné místo na 

příslušné trase a třetí řádek další významné nebo koncové místo trasy v maximální vzdálenosti 

u pěší a jezdecké 25 km, u lyžařské 35 km a u cyklotrasy 40 km. Texty směrovek cyklotras se 

od směrovek ostatních přesunů liší tím, že jsou většinou jen dvouřádkové, přičemž vzdálenější 

místo je uvedeno na prvním řádku shora. V záhlaví směrovek je uveden druh přesunu (pěší, 

lyžařská, jezdecká trasa nebo cyklotrasa KČT) a v hrotu směrovky barevný symbol trasy.  

Směrovky a tabulky se původně upevňovaly pouze na přirozené nebo v terénu se 

vyskytující objekty (stromy, sloupy elektrického a telefonního vedení, budovy apod.). Asi od 

padesátých let minulého století se začaly používat zvláštní dřevěné směrovníky různých tvarů  

a provedení. Od šedesátých let byly však postupně nahrazovány typizovanými ocelovými 

směrovníky s kruhovou plechovou stříškou. Ovšem vzhledem k tomu, že používání dřevěných 

směrovníků bylo požadováno zvláště v horských oblastech a v některých chráněných územích 

přírody (národní parky a chráněné krajinné oblasti), bylo i jejich provedení sjednoceno, takže 

jsou dnes již standardním vybavením značených tras KČT. [6] 

 

3.3 KONCEPCE SÍTĚ TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS 
 

Zásadou koncepce sítě TZT je turistům ukázat historické památky, významná místa, 

výhledy a zejména pěkné partie v naší přírodě, které se nám jako lidstvu nepodařilo 

zdevastovat. Při koncipování sítě značených tras těchto přesunů je třeba si uvědomit, že v jejich 

případě je více zdůrazněn faktor rekreační a pohybový proti faktoru poznávacímu.  

S ohledem na dosti široký obsah turistiky začaly v devadesátých letech minulého století 

vznikat vedle PZT i značené trasy pro lyžařskou turistiku a cykloturistiku a po roce 2000 i pro 

turistiku na koni (jezdeckou turistiku). I když řada PZT vyhovuje i pro turistiku ostatních 

přesunů, je třeba jejich značené trasy s výjimkou LZT důsledně oddělovat od PZT, protože 

především z bezpečnostních důvodů není vhodné, aby vedly po společných komunikacích. [1], 

[10] 
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3.3.1 Pěší značené trasy 

Z toho vyplývá, že její koncepce pěších turistických tras je výsledkem dlouholetého 

vývoje, takže dále uvedená obecná pravidla její tvorby, tvořící základ pravidel tvorby sítě TZT  

i jiných přesunů, vychází z těchto dlouholetých zkušeností.  

Síť PZT na našem území je v postatě stabilizovaná a po opětovném vyznačení tras 

v  hraničním pásmu při naší západní hranici, uvolněném po r. 1989, nelze očekávat její zásadní 

přestavbu nebo podstatné rozšiřování. Vzhledem k tomu, že většina turisticky zajímavých 

prostorů je sítí PZT již dostatečně vybavena, je možno její další rozšiřování provádět jen 

v jednoznačně zdůvodněných případech a pokud možno takto vznikající nárůst rozsahu sítě 

vyrovnávat rušením tras jiných, jejichž turistický význam mezi tím poklesl nebo zanikl. 

Z uvedených důvodů bude těžiště značkařské činnosti u PZT zaměřeno převážně na 

zkvalitňování stavby jejich sítě tak, aby odpovídala potřebám pěší turistiky za současného 

prudkého rozvoje industriální společnosti a v jejím rámci zejména automobilizmu, který již 

nyní, ale tím více i v budoucnu v podstatě vylučuje používání komunikací s automobilovým 

provozem pro potřeby pěší turistiky. Totéž se v menší míře týká i zpevněných (živičných) 

polních a lesních účelových komunikací, které jsou pro pěší turistiku považovány za méně 

vhodné než účelové komunikace nezpevněné. [10] 

3.3.2 Lyžařské značené trasy 

Síť LZT není vzhledem k hydrometeorologickým podmínkám na území ČR spojitá, ale 

vytváří se převážně v horských oblastech a v okolí větších sídelních celků, pokud jsou tam pro 

její vznik vhodné klimatické podmínky. 

Jako LZT se přednostně využívá vybraných PZT, jejichž značení se volbou objektů pro 

umísťování značek přizpůsobuje i tomuto druhu přesunu. Tam, kde nejsou k dispozici 

použitelné PZT, značkují se samostatné LZT zvláštní značkou LZT. Takto vyznačkované trasy 

mohou sloužit buď jako samostatné, nebo i v kombinaci s PZT využívanými jako LZT. [10] 
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3.3.3 Značené cyklotrasy 

Síť CZT se značí a vytváří od počátku 90. let 20. století a roste mimořádně prudkým 

tempem. Vzhledem k faktu, že převážně využívá veřejných komunikací s automobilovým 

provozem, stalo se značení cyklotras součástí § 63 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Podle tohoto zákona se cyklotrasy 

dělí na, 

 hlavní trasy I. třídy  propojující velká města v ČR s vazbou na velká města v sousedních 

státech. Ze zásady vedou po silnicích III. třídy, místních komunikacích a po zpevněných 

účelových cestách. Jsou číslovány jednocifernými čísly,  

 hlavní trasy II. třídy propojující významné nadregionální rekreační prostory. Vedou zásadně 

po silnicích III. třídy, místních komunikacích, nebo po zpevněných účelových cestách. Jsou 

očíslovány dvojcifernými čísly,  

 vedlejší trasy III. třídy propojující regionální rekreační prostory. Vedou převážně po silnicích 

III. třídy, místních komunikacích a po zpevněných účelových cestách. Jsou číslovány 

trojcifernými čísly, 

 vedlejší trasy IV. třídy propojující sousední sídla a lokální místa. Vedou po silnicích III. třídy, 

po místních komunikacích a po zpevněných i nezpevněných účelových cestách. Jsou číslovány 

čtyřcifernými čísly. 

Průběh CZT je vhodné volit tak, aby byly sjízdné za každého počasí (s výjimkou 

námrazy a sněhové pokrývky), na cestovním kole a vyhovovaly také rodinám s dětmi. Při 

vedení CZT po silnicích se vyhýbáme dopravně zatíženým úsekům a volíme pokud možno 

silnice s minimálním provozem. CZT lze vést v souběhu s PZT nebo JZT jen v nejnutnějších 

případech, a to pouze na širších účelových komunikacích, kde je nebezpečí střetu mezi uživateli 

jednotlivých přesunů menší. 

Nové CZT vytvářely do svého zrušení převážně okresní úřady, nyní to jsou hlavně 

sdružení obcí nebo jednotlivé obce, a to zpravidla s využitím finančních prostředků Evropské 

unie. Po realizaci těchto tras je postupně přebírá do údržby KČT s výjimkou tematických tras, 

jako jsou např. vinařské stezky na jižní Moravě. Vzhledem k tomu, že při projektování CZT 

nebylo možno vždy důsledně zajistit dodržování pravidel koncepce sítě těchto tras, je třeba, aby 
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po jejich převzetí do údržby KČT v případě nutnosti upravil z těchto hledisek stavbu jejich sítě 

i vlastní průběh jednotlivých tras. [10], [12] 

3.3.4 Značené jezdecké trasy 

Základní metodiku značení JZT zpracovala Rada značení ÚV KČT v roce 2003 pro 

potřeby jezdeckých sdružení, která se rozhodla zahájit značení JZT. Na základě jejich 

požadavku se pro označování jezdeckých tras používá pojmu „stezka“. Značení i údržbu JZT 

organizuje KČT za úzké spolupráce členů jezdeckých sdružení. 

Stavba sítě JZT je v podstatě stejná jako u PZT, přičemž hlavní trasy spojují přednostně 

jezdecké stanice. V nejbližším i širším okolí těchto stanic se síť JZT vytváří tak, aby 

umožňovala především okružní vyjížďky. Trasy vedou pokud možno po nezpevněných 

účelových komunikacích a do maximální míry se vyhýbají silnicím s automobilovým 

provozem. Rovněž se vyhýbají souběhům s PZT, LZT a zvláště s CZT. Pokud není možno se 

těmto souběhům vyhnout, je třeba, aby využitelná šířka cesty byla na celém souběhu alespoň  

2 m. Pokud jde o cestu s měkkým povrchem, je zároveň nutné na obou koncích takového úseku 

umístit upozornění pro jezdce, po které straně cesty musí projíždět, aby kopyta koní 

nepoškodila cestu v celé její šíři. [10] 

 

3.4 STAVBA SÍTĚ TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS 

Stavba sítě TZT je činností značně odpovědnou nejen z hlediska uplatnění hlavních 

úkolů značení, ale i z hledisek ekonomických. Při realizaci v terénu síť TZT na dlouhou dobu 

nejen určuje rozsah práce značkařů a poskytuje dlouhodobý obraz o schopnostech a 

odpovědnosti svých navrhovatelů, ale má také podstatný vliv na výši finančních nákladů, na 

materiálovou náročnost a na počty značkařů potřebné pro její udržování.  

Dále je tvorba TZT důležitá v rámci ochrany přírody. Z tohoto hlediska je základem 

usměrňování návštěvníků a jejich pohybu sítí značených cest, které (v chráněných územích se 

souhlasem ochrany přírody) zajišťují značkaři KČT. Účelem je jednak rozptýlení návštěvníků 

usměrněním jejich cest, jednak jejich soustředění do žádoucích míst.  
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Základním cílem stavby sítě TZT je umožnit účelné putování po jednotlivých značených 

trasách turisticky nejzajímavějšími prostory a kolem nejdůležitějších objektů významných 

z turistického, přírodovědného, kulturně poznávacího, vlastivědného nebo historického 

hlediska, a také usměrnit návštěvníky mimo ohrožené oblasti, pokud možno bez zbytečných 

zacházek. Síť TZT má tedy, 

 účelně spojovat turisticky a rekreačně nejvýznamnější objekty a prostory, 

 zajišťovat spolehlivé přístupy k nim od stanic veřejných dopravních prostředků nebo přímo  

z center osídlení, a to pokud možno mimo silniční síť, 

 poskytovat více možností volby cesty do turisticky významných prostorů, nebo k turisticky 

významným objektům, 

 umožňovat uskutečňování kratších či delších výletů a okružních vycházek (vyjížděk) zejména 

v rekreačních oblastech, v blízkosti center osídlení a v okolí větších parkovišť. 

Při stavbě sítě TZT a jejích úpravách je ovšem nutno provádět pečlivý výběr tras tak, 

aby nedošlo k zbytečnému přehuštění sítě. Neznačí se proto všechny turisticky využitelné cesty, 

nýbrž pouze ty, které jsou nezbytné pro dosažení uvedených cílů. Pokud se ukáže, že se během 

doby naskytla lepší trasa, je nezbytné provést na ni přeložení stávající TZT. [1], [10] 

3.4.1 Hlavní a vedlejší trasy 

Základní kostra sítě TZT je tvořena hlavními trasami. Jsou to trasy spojující centra 

osídlení nebo důležitá východiště u stanic veřejných dopravních prostředků s význačnými 

turistickými středisky nebo prostory. Všeobecná snaha tedy směřuje k tomu, aby tyto trasy 

procházely všemi z turistického hlediska důležitými nebo přitažlivými místy a poskytovaly tak 

procházejícímu turistovi co nejvíce turistických poznatků. Tyto hlavní trasy jsou vedeny 

zpravidla po významných horských hřbetech, hlavními horskými údolími, údolími řek nebo 

nejdůležitějšími cestami umožňujícími přístup do turistických středisek a prostorů. Důvodem 

pro vytváření hlavních tras není pořádání dálkových a etapových pochodů, jejichž trasy lze vést 

po stávajících TZT různých vedoucích barev, případně některé jejich úseky vyznačkovat 

provizorním způsobem. Hlavní značené trasy se značkují zpravidla červenou nebo modrou 

vedoucí barvou.  
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Tato tepna sítě TZT tvořená hlavními trasami se doplňuje trasami spojovacími 

a vedlejšími, které mají vytvářet co nejvíce možností okružních vycházek (vyjížděk) a výletů  

a zajišťovat spojení hlavních tras nebo významných turistických prostorů s vedlejšími 

východišti a stanicemi veřejné hromadné dopravy. Pro tyto spojovací a vedlejší trasy se užívá 

zpravidla vedoucí barva zelená a žlutá, přičemž žluté barvě se dává přednost u krátkých spojek. 

Při volbě vedoucí barvy TZT je důležité to, aby se nekřižovaly nebo na sebe 

nenavazovaly dvě trasy stejné vedoucí barvy. I v těchto případech je však nutno dbát na co 

nejmenší odchylku od stanovené zásady a nepoužívat např. červené vedoucí barvy pro 

vyznačkování krátké spojky a pokud nelze použít žluté ani zelené, vyznačkovat ji alespoň 

modře. [6], [10] 

3.4.2 Vycházkové okruhy 

Z rekreačně turistického hlediska mají význačné postavení vycházkové okruhy, jimž 

dávají přednost především obyvatelé sídlištních center, kempinků, rekreačních objektů  

a ubytoven a ti, kteří používají k dosažení rekreačních oblastí vlastní vozidlo, protože po 

skončení vycházky se vracejí do výchozího bodu z jiného směru, než kterým z něj vyšli. Jejich 

vytváření včetně městských okruhů IML a IVV řeší směrnice KČT ZNAČ. 1/2000 „Úprava sítě 

značených tras v nejbližším okolí význačnějších turistických středisek a center osídlení s cílem 

umožnění okružních vycházek a výletů“. 

Nejvýhodnějším řešením je jednobarevný vycházkový okruh značený pokud možno 

pásovou značkou. Pokud je zřizován v prostoru s hustou sítí TZT, je možno pro jeho vyznačení 

použít místní značky. Vedoucí barva se volí podle délky okruhu: delší okruhy (zpravidla nad 

8 km) se značí červeně nebo modře a kratší zeleně nebo žlutě. [10] 
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3.4.3 Mezinárodní turistické trasy 

S rozvojem mezinárodních styků turistických organizací roste zájem o vytváření 

dálkových mezinárodních turistických tras. V našich podmínkách nepředpokládáme zřizování 

nových TZT tohoto charakteru, ale pouze využití stávající sítě značených tras s nezbytnými 

úpravami nebo minimálním rozšířením tak, aby stávající síť bylo možno napojit na příslušné 

hraniční přechody. 

Naše síť PZT je zapojena do soustavy dálkových cest Evropské asociace turistických 

klubů, spravující 11 evropských dálkových cest E1 – E11, z nichž 4 trasy prochází územím ČR. 

Průběh těchto tras je označen v hrotech směrovek zkratkou trasy (např. E8). Kromě toho 

využívá naší sítě TZT i několik mezinárodních tzv. I tras (např. Svatojakubská cesta), jejichž 

průběh není v terénu nijak vyznačen a je popsán pouze v turistických průvodcích těchto tras a 

stručně i v textech map KČT. 

Mezinárodní návaznosti mají i silniční CZT, a to jejich hlavní trasy I. třídy. Rovněž při 

budování sítě JZT se berou v úvahu jejich návaznosti na jezdecké trasy v příhraničí sousedních 

států. [10] 

3.4.4 Neznačkované trasy 

Ve zcela výjimečných případech, kdy není účelné značkovat určitou trasu obvyklým 

způsobem, vytvoří se neznačkovaná trasa vybavená pouze směrovkami. Zpravidla půjde  

o krátké úseky, spojující ve větších městech dopravní uzly s východišti značených tras,  

a o tematicky zaměřené trasy, které lze kombinovat i se stávajícími vyznačkovanými trasami.  

V případě delších tras mimo zastavěná území lze jako neznačkované trasy zřídit trasy, které 

nejsou vhodné pro zřízení PZT, ale přesto jsou turisty vyhledávané, zejména dlouhé úseky 

vedoucí po zpevněných komunikacích bez provozu motorových vozidel. [10] 
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4. POPIS LOKALITY – TURISTICKÉ TRASY V ČESKÉ 
REPUBLICE 
 

4.1  VÝVOJ TURISTICKÉHO ZNAČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

4.1.1 Počátky turistického značení na území českých zemí 

 

Na území českých zemí začaly nejprve v pohraničních částech s převahou německého 

obyvatelstva značit cesty v 70. letech 19. století německé turistické kluby.  

České turistické spolky vytvořily první síť TZT v Beskydech. Pohorská jednota 

Radhošť, založená roku 1884, vybudovala kolem Radhoště ihned po svém založení menší síť 

tras značených tvarovými značkami. Mnohem důležitější úlohu sehrál však Klub českých 

turistů (KČT) založený roku 1888. Mezi jeho mnohotvárnou činností bylo pod bodem 7 jeho 

stanov také uvedeno, že Klub „zřizuje a označuje cesty“. Skutečná značkářská činnost KČT 

v terénu byla zahájena v roce 1889. Kdy byly vyznačeny cesty údolím Vltavy v okolí tehdejších 

Svatojánských proudů, které dnes leží pod hladinou Štěchovické přehrady. Brzy na to byly 

vyznačeny cesty z Karlštejna do Berouna, z Řevnic na Skalku a Babku a z Holoubkova na Rač. 

Značky byly neobyčejně velkého formátu s prostřednictvím pestrých pásem 10 cm širokým  

a s krajními bílými pásy šířky 4 cm. „Družstva označovací“ byla tři až šestičlenná a na nošení 

materiálu i stravy měla zjednány zvláštní nosiče. Protože se ke značení používala jako vedoucí 

barva pouze červená, vznikl ve značených trasách po určité době zmatek, poněvadž se na 

mnoha místech křižovaly trasy značené stejnou barvou a nadto v méně navštěvovaných 

oblastech často chyběly na křižovatkách těchto tras tehdy užívané turistické orientační tabulky. 

Proto se začaly některé trasy značit i barvou modrou a roku 1916 byly přidány ještě barva 

zelená a žlutá. Šíře barevného pruhu byla pak zmenšena na šíři pruhů bílých. První dálková 

cesta vznikla roku 1912 na trase Praha – Brdy – Praha. [6], [16], [17] 
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4.1.2 Rozvoj značení po vzniku Československa  

Po vzniku Československa v roce 1918 došlo ve značení turistických tras k podstatným 

změnám. Jednotlivé izolované ostrovy sítě značených tras se počaly propojovat a uplatňovala se 

i jednotná značkářská metodika Klubu československých turistů (dále KČST). V roce 1920 

dosáhla v Československu síť TZT délky kolem 25 000 km. Na Slovensku převzala značkářská 

komise KČST do správy značení ve Vysokých Tatrách. Roku 1924 bylo rozšířeno značení 

kolem Dobšiné a v Roháčích. Později byly cílevědomou prací vyznačeny i turisticky méně  

atraktivní oblasti na Slovensku a Podkarpatské Rusi, a tak byla ve východní části našeho 

tehdejšího státu vybudována síť TZT, jejíž celkovou koncepci je nutno až do roku 1946 

hodnotit jako lepší než v českých zemích. 

Tak se v Československu síť značených tras stále rozrůstala, až roku 1938 dosáhla délky 

téměř 40 000 km. Neměla tehdy ani později co do délky a účelnosti v jiných zemích obdoby. 

Veškerá činnost byla řízena jednotlivými pravidly a pásové značení bylo zavedeno prakticky 

v celém státě s výjimkou území západních a severních Čech a severní Moravy, které stále ještě 

byly pod vlivem německých „Gebirgsvereinů“ (horských turistických spolků) podle 

jednotlivých horstev a kde se tedy stále značilo podle německých vzorů tvarovým značením. 

KČST se snažil od roku 1925 uzavřít smlouvu se zastřešující organizací německých turistických 

klubů Deutscher Wanderverband o úpravě vzájemných vztahů při značení cest v těchto 

oblastech. Podařilo se to až v roce 1932. 

Kromě KČST značily ještě v omezené míře v Radhošťských Beskydech také Pohorská 

jednota Radhošť, první průkopník značení, na Jihlavsku jihlavský turistický spolek Čeřínek. 

V okolí Prahy se snažil značit Klub dělnických turistů. Jediným propagátorem tvarového 

značení ve vnitrozemí byla Československá obec turistická, která tímto způsobem vyznačila 

několik ras u Plzně, Jílového u Prahy a Davle. Všechna tato značení však postupně zanikla.  

Další rozvoj značení nuceně zastavilo rozbití Československa po mnichovském diktátu 

v roce 1938, následující okupace českých zemí a druhá světová válka. [6], [16], [17] 
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4.1.3 Budování sítě značených tras od roku 1945 

Rok 1945 našel i značení ve velmi neutěšeném stavu. Ve vnitrozemí byl kádr zkušených 

pracovníků, ale v pohraničí byla situace horší. Proto KČST organizoval zvláštní značkářské 

brigády, které zajížděly do jednotlivých pohraničních oblastí a tam rušily dosavadní tvarové 

značení a nahrazovaly je pásovým. V letech 1947 – 51 se při 140 akcích, kterých se 

zúčastňovalo průměrně 20 osob, vyznačilo v českých zemích převážně zcela nově asi 9 000 km 

tras a vyvěsilo asi 3 000 směrovek. 

Po osvobození Československa vznikly tři dálkové značené trasy: v českých zemích 

Strážní stezka, které vedla obloukem od Znojma přes Šumavu, Krušné hory a Jeseníky českým 

a moravským pohraničím, a Stezka svobody z Dyleně přes Moravsko slezské Beskydy na 

Slovensko, kde se připojila na 750 km dlouhou Cestu hrdinů Slovenského národního povstání, 

spojující hrad Děvín na soutoku Moravy a Dunaje s Dukelským průsmykem. 

Období vytváření tzv. sjednocené tělovýchovy po roce 1950, do níž byl zahrnut i KČT, 

bylo pro značení velmi obtížné. Až v roce 1958 vydal ÚV ČSTV (Ústřední výbor 

československý svaz tělesné výchovy a sportu) směrnici o jednotném řízení značení turistických 

tras v celém Československu. Podle této směrnice se za značení staly odpovědné pouze orgány 

turistiky a všechny jiné organizace nebo jednotlivci mohli značení turistických tras provádět 

pouze z jejich pověření a podle jejich pokynů. 

Po obnovení KČT v roce 1990 jako samostatného občanského sdružení se stalo značení 

TZT jednou z jeho významných programových činností, výrazně posilující jeho dobré jméno 

vůči orgánům státní správy na všech organizačních úrovních i vůči široké veřejnosti. 

V průběhu let 1969 až 1989 se síť pěších TZT (turisticky značené trasy) v České 

Republice stále postupně zvětšovala z 33 100 km na 35 700 km, a to zejména značením 

vycházkových okruhů v období jet 1975 – 85. Dalším významným rozšířením rozsahu TZT po 

roce 1989 bylo obnovení sítě turistických značených tras v po desítky let nepřístupném pásmu 

při rakouské a německé hranici; o konce roku 1997 tak rozsah sítě překročil 37 000 km. Ani 

potom se její růst nezastavil. Na konci roku 2008 bylo v České republice vyznačeno celkem 

40782 km pěších tras. Je v tom zahrnuto i 3093 km lyžařských tras (563 km vyznačených 

lyžařskou značkou a zbytek přelepkou lyžaře na směrovkách pěších tras). Je na nich vyvěšeno 

60 572 směrovek a tabulek, instalováno 3262 směrovníků a 1641 vývěsních laminovaných map 
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ve stojanech nebo rámech. KČT nechce tuto síť dále rozšiřovat. Přesto její délka stále nepatrně 

stoupá (cca 2 % za rok) vzhledem k doznačování cest k hraničním přechodům a postupnému 

zpřísňování některých vojenských újezdů. 

Ve stejném období se dařilo zvolna zlepšovat v České Republice i personální 

značkářskou situaci, a to z 600 značkařů (1968) na 900 (1976) a konečně až na současných 

1 437, což představuje postupné snižování počtu kilometrů TZT na jednoho aktivního značkaře 

z 56 km v roce 1968 na 34 km v roce 1976, až na současných 31 km. Trvalým problémem však 

zůstává dosti vysoký věkový průměr značkařů způsobující poměrně velkou fluktuaci, takže 

KČT ochotně vítá všechny nové zájemce ochotné rozšířit řady značkařů. [6], [18] 
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5. VÝSLEDKY VLASTNÍ ANALÝZY 

5.1 PRAKTICKÉ POSTUPY V ŘEŠENÍ TVORBY ZNAČENÝCH  
TURISTICKÝCH TRAS 

5.1.1 Způsoby značení 

Turistické značení se provádí barevnými turistickými značkami a šipkami doplněnými 

směrovkami a tabulkami místního názvu, poskytujícími informace o průběhu značené trasy. Na 

význačných rozcestích TZT, v turistických střediscích a větších sídelních celcích, pokud je  

v jejich okolí síť TZT, jsou značené trasy doplněny turistickými vývěsními mapami. 

Značkování PZT, kromě úseků sloužících současně jako LZT, je spolehlivé pouze v období bez 

námrazy a sněhové pokrývky, protože v zasněžené krajině nelze zajistit spolehlivou viditelnost 

všech značek. 

V čtvercovém tvaru značkařské symboliky KČT se umísťuje příslušný značkový 

symbol, charakterizující druh TZT, provedený příslušným odstínem vedoucí barvy a zbývající 

plocha značky je vyplněna příslušným odstínem upozorňovací barvy, která má na značkový 

symbol upozornit a zvýraznit celkovou viditelnost značky. 

Značky a značené trasy se nazývají podle odstínu vedoucí barvy. Hovoří se tedy např. 

o značce červené, ale nikoliv o značce bílo červené nebo dokonce bílo červeno bílé apod. 

V případě souběhů TZT vyznačkovaných vícebarevnými značkami se hovoří např. o značce 

červené a zelené, nikoliv o značce červeno zelené apod. [1], [10] 

Vedoucí barvy 

V podmínkách dosti husté sítě TZT se nelze vyhnout křižování jednotlivých tras, což by 

v případě použití jednoho odstínu vedoucí barvy ztěžovalo další sledování určité značené trasy. 

Z toho důvodu používá KČT celkem pěti odstínů vedoucích barev, a to pro PZT a JZT 

  červeného, 

  modrého, 

  zeleného, 
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 žlutého. 

U LZT a terénních CZT se nahrazuje vedoucí žlutá barva barvou bílou.  

Tyto odstíny barev jsou vzájemně velmi dobře rozlišitelné a jejich počet umožňuje 

vytvářet síť TZT bez nežádoucích rozcestí tras stejného odstínu vedoucí barvy. 

Výše uvedené pořadí odstínů vedoucích barev odpovídá i pořadí důležitosti TZT v 

terénu a je dodržováno ve všech vícebarevných značkách a šipkách i v jejich kombinacích. 

Při volbě vedoucí barvy značené trasy je nutno dbát především toho, aby při použití 

vedoucí barvy podle důležitosti nedocházelo u stejného druhu přesunu ke křižování TZT stejné 

vedoucí barvy.  

  Upozorňovací barvy 

Pro rozlišení značek jednotlivých přesunů používá KČT celkem tří odstínů upozorňovacích 

barev. Pro značky PZT a JZT je to bílý odstín, pro značky LZT oranžový odstín a pro značky 

CZT žlutý odstín. [10] 

 

5.1.2 Druhy značení 

Základním tvarem značkařské symboliky KČT je čtverec o straně 100 mm. Výjimky 

velikosti a tvaru značek (upozorňovací značky a značky na objektech malého průměru) jsou 

jmenovitě stanoveny. 

Pásové značení 

Základním symbolem pro značení TZT je pásová značka a šipka, kterých je použito pro 

značkování naprosté většiny tras KČT.  

Tvarové značení 

Kromě pásových značek lze pro vyznačkování některých vedlejších tras či některých 

speciálních situací použít ještě značek tvarových. Tyto značky mají doplňkový charakter  

a používají se pouze tam, kde by další rozšiřování pásového značení činilo síť TZT 

nepřehlednou. 



31 

 

Místní značení 

Místní značka je určena především pro kratší vycházkové cesty nebo okruhy v blízkosti 

měst a rekreačních nebo turistických středisek, v okolí kempinků a v místech s možností 

zaparkování vozidel. Pro jiné kratší cesty místního významu lze místního značení použít 

výjimečně tehdy, jestliže by další rozšiřování pásového značení vedlo ke snížení přehlednosti 

sítě TZT v důsledku vzniku rozcestí značených tras stejné vedoucí barvy téhož přesunu. 

Významové značení 

Pro krátké odbočky (do 1 km) od jednotlivých TZT se používají významové symboly, 

které se provádějí vždy ve vedoucí barvě té TZT, z níž odbočky vychází, případně u souběhu 

TZT různých barev, v nejvyšší vedoucí barvě procházející TZT. Jsou to symboly pro odbočku 

  k vrcholu s rozhledem nebo k vyhlídce, 

  ke zřícenině hradu nebo jiného objektu, 

 ke studánce nebo pramenu, 

 k jinému významnému objektu. 

Pokud se zřídí odbočka na významný vrchol bez rozhledu, vyznačkuje se symbolem 

k jinému významnému objektu. Toho lze též použít místo symbolů pro odbočku k jeskyni 

a k ubytovacímu zařízení, uvedených v ČSN 01 8025, kterých KČT nepoužívá. K významovým 

značkám patří také značka pro ukončení značené trasy. [10] 

5.1.3 Hlavní zásady provádění změn  Průzkum průběhu nově značené trasy 

Před vlastním vyznačením nové trasy nebo větším přeložením průběhu trasy stávající je 

zapotřebí provést v terénu průzkum trasy nové, aby byly prakticky ověřeny všechny podmínky, 

které má nová značená trasa splňovat. 

Návrh průběhu nové značené trasy 

Základní návrh průběhu nové TZT se zpracovává na topografické mapě měřítka 

1 : 25 000 nebo 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že zejména síť polních a lesních cest znázorněná 
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na mapě nebude zpravidla v plném rozsahu odpovídat skutečné situaci v terénu, je vhodné si 

připravit i alternativní vedení trasy a nejvhodnější z nich vybrat průzkumem. 

Provedení průzkumu 

Průzkumem v terénu se pověřuje dvojice zkušených kvalifikovaných značkařů. Pokud je 

to možné, mají to být místní pracovníci znalí terénu a navrhované trasy. Je vhodné, aby při 

průzkumu byl přítomen i značkař, který bude novou trasu značkovat. Je li navrženo několik 

možností, je třeba projít všechny a vybrat nejlepší z nich podle dále uvedených zásad. 

• Turistická kvalita trasy 

Průběh budoucí značené trasy pokládáme po turistické stránce za kvalitní, jestliže 

 je přínosem z hlediska provádění kulturně poznávací náplně v turistice, 

 spojuje turisticky zajímavá místa nebo takovými místy prochází, 

 má vycházkový nebo rekreační charakter, 

 zajišťuje přístup z center osídlení nebo od zastávek hromadných dopravních  prostředků do 

turisticky zajímavého prostoru. 

• Schůdnost trasy 

Schůdnost trasy je dána volbou komunikací, případně volných terénních úseků, jimiž je 

vedena, z hlediska jejich fyzické náročnosti na procházejícího turistu i na jeho bezpečnost. Při 

posuzování schůdnosti každé TZT je nutno brát v úvahu především to, že značené trasy 

používají i lidé, jimž překonávání různých terénních překážek činí obtíže. Proto se snažíme 

vyhýbat se skalnatým srázům, jejich nezabezpečeným okrajům, úsekům vedeným prudkými 

svahy nebo neschůdným terénem. Vyhýbáme se vedení trasy přes potoky a říčky, které je nutno 

brodit, protože po značnou část roku může být taková značená trasa pro většinu turistů 

neschůdná. Také se vyhýbáme vedení trasy mokrými místy, vysoko zarůstajícími travními nebo 

plevelnými porosty, houštím apod. Tam, kde není možno se překážkám vyhnout, upozorníme 

na taková místa výstražnou informací včas, aby turista mohl případně změnit trasu své cesty. 

Výstražnou informaci (směrovky nebo tabulky) navrhujeme již při průzkumu průběhu nové 

TZT. 
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• Průchodnost trasy 

Průchodnost trasy je zajištěna vyloučením všech úseků, které jsou z jakýchkoliv důvodů 

uzavřené. Při volbě nové trasy se vyhýbáme uzavřeným lesním oborám, vojenským prostorům  

a objektům, či soukromým pozemkům a cestám. Pokud toto vyhnutí není možné, projednáme 

vedení trasy vždy předem s příslušným orgánem nebo majitelem, jehož název nebo jméno 

zjistíme na příslušném obecním či městském úřadě nebo v katastru nemovitostí. Průchod 

vojenskými prostory nebo těsně kolem vojenských objektů umístěných volně v terénu, pokud 

tudy nevedou veřejné cesty, se bez konkrétního projednání s příslušným orgánem AČR 

nepovoluje. Stejně tak se nepovoluje průchod uzavřenými lesními oborami a přírodními 

rezervacemi mimo veřejné cesty.  

• Označitelnost trasy 

Označitelností trasy se rozumí dostatek vhodných objektů pro umístění značek na všech 

jejích bodech, kde by vynechání značky způsobilo snížení spolehlivosti značené trasy. Trasa, 

která má řadu ostrých zlomů v polích, kde je nedostatek stromů nebo jiných vhodných objektů 

pro umístění značek, je z hlediska označitelnosti velmi nevhodná. Posouzení označitelnosti má 

také význam při volbě mezi několika cestami podobné turistické kvality a schůdnosti. 

Z hlediska označitelnosti si při průzkumu v terénu všímáme hlavně míst, pro něž je 

nezbytné navrhnout použití vhodného informačního prvku. Všechna místa, na nichž bude 

značení ztíženo a bude třeba tam použít jiných prvků než značek (upozorňovacích směrovek, 

značkařských kolíků), je třeba zaznamenat, aby tyto prvky bylo možno k termínu vyznačení 

předem připravit. [10] 

Návrh směrovek a tabulek 

Při průzkumu v terénu se rovněž navrhuje umístění a změny v umístění směrovek  

a jejich směrování vyhotovením plánků turistických informačních míst a zakreslením 

turistických informačních míst do mapy. Na pláncích turistických informačních míst je nutno 

zvláště zaznamenat druh objektu (nosného prvku), na němž budou směrovky umístěny. 
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Vyhodnocení průzkumu 

O provedeném průzkumu TZT zpracuje značkařská skupina hlášení. Výsledky 

průzkumu tvoří podklad pro zpracování návrhu na změnu v síti TZT, který se postoupí  

k projednání a schválení příslušným značkařským složkám. Ve smyslu schvalovacích podmínek 

se potom vystaví cestovní příkaz k vyznačení, v němž se uvedou všechny potřebné poznatky  

z průzkumu týkající se vedení trasy a její označitelnosti a přiloží se topografická mapa s jejím 

přesným zákresem. [10] 

5.1.4 Řešení konkrétních situací 

Při vytváření nové sítě TZT i při přestavbě stávající je nezbytné se řídit některými 

konkrétními zásadami, aby bylo řešení určitých značkařských situací vždy jednotné a usnadnilo 

tak orientaci uživatelům TZT. 

Přestavba sítě značených tras 

Pokud nastanou zásadní změny v terénu (rozšíření MHD do nově vznikajících 

okrajových čtvrtí velkých měst nebo do sousedních obcí, vznik velkoplošných staveb apod.), je 

nutno jim přizpůsobit i síť TZT. Mají li značené trasy dobře plnit svoji funkci, nelze zpravidla 

tyto případy řešit drobnými přeložkami, ale je nutno provést v daném prostoru zásadní 

přestavbu sítě při dodržení všech výše uvedených zásad. Z toho důvodu je nezbytné se občas 

zamyslet na úrovni krajské nebo alespoň na úrovni několika sousedních obvodních 

značkařských složek nad stavbou stávající sítě TZT, prověřit frekvenci návštěvnosti 

jednotlivých tras a zvážit, zda jejich rozmístění i průběh odpovídají všem zásadám koncepce. 

Nadměrné zhušťování sítě značených tras 

V turisticky atraktivních oblastech není vhodné provádět postupné zhušťování sítě TZT. 

Stavba sítě je výsledkem mnohaletého vývoje a zvláště v těchto oblastech nelze předpokládat, 

že by byla řídká. Důsledkem jejího nadměrného zhušťování bývá zpravidla vedle zvýšených 

nákladů na údržbu snížení její přehlednosti a často i kvality obnovy a tím i snížení její 

spolehlivosti. V oblastech s hustou sítí je proto vhodné zřizovat nové TZT jen v tom případě, 

jestliže jiné, méně používané se ruší. [1], [10] 
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Zapojování nových prostorů 

Stoupající zájem o pobyt ve volné přírodě vede k hledání nových, dosud nevyužívaných, 

zejména zalesněných prostorů pro turistiku. Výběr je nutno provádět opatrně, abychom 

zbytečně nerozšiřovali síť TZT do oblastí bez turistických zajímavostí a vytvoření nových TZT 

pokud možno kompenzovali rušením těch, které již ztratily svůj význam. Vhodným důvodem 

ke vzniku TZT je zejména zprovoznění nových rozhleden. 

Velkoplošné stavby 

Velkoplošnými stavbami rozumíme výstavbu velkých výrobních závodů v okrajových 

částech sídlišť, průmyslových zón, silnic pro motorová vozidla a dálnic, přehradních nádrží  

a jiných vodních staveb apod. Důsledkem budování těchto staveb bývá nejen podstatná změna 

tvárnosti krajiny, ale i přestavba celé sítě veřejných i účelových komunikací. Pokud prostorem 

těchto staveb prochází TZT, vyvolá to v každém případě nutnost přestavby jejich sítě, nebo,  

(u mimořádně velkých staveb) i vytvoření sítě nové. Kolem vodních nádrží budovaných jako 

zásobárny pitné vody se zřizují tři pásma hygienické ochrany (PHO), z nichž do prvního, 

dotýkajícího se svým spodním okrajem hladiny nádrže, je vstup zakázán. V těchto případech je 

nutno všechny TZT z I. pásma hygienické ochrany odstranit a s ohledem na čistotu zdroje pitné 

vody zachovat síť TZT v okolí nádrže jen ve zcela nezbytném rozsahu. Přestavba sítě TZT  

v okolí těchto vodních děl bude tedy ve většině případů zaměřena na její redukci. 

Přestavbu sítě TZT v okolí nově budovaných velkoplošných staveb připravujeme  

s určitým předstihem, aby ji bylo možno v terénu realizovat současně s dokončením výstavby. 

Při její přípravě nám pomůže projektová dokumentace stavby, kterou získáme u investorské 

nebo prováděcí organizace. Po dobu výstavby provádíme často i provizorní úpravy sítě, aby 

byla zajištěna průchodnost jednotlivých TZT do doby, než bude vybudována nová komunikační 

síť. [1], [10] 

Značení ve městech 

Značené trasy se zpravidla nevedou ulicemi větších měst, ale vycházejí od vhodných 

zastávek městské hromadné dopravy. Východiště TZT by měla být patrná z TVM umístěných 



36 

 

na vhodných místech ve městě (železniční a autobusová nádraží, náměstí apod.), případně tato 

místa mohou být spojena s východišti TZT neznačkovanými trasami. 

Východiště a rozcestí značených tras 

Východiště TZT se umísťují do důležitých turistických středisek, obcí nebo k stanicím 

veřejných dopravních prostředků, u JZT též k jezdeckým stanicím, a to i za cenu kratších 

souběhů (maximálně 2 km) několika TZT různých vedoucích barev a přesunů.  

Východiště nebo rozcestí TZT se soustřeďují vždy do jednoho bodu. Vytvoření několika 

východišť nebo rozcestí v malé vzdálenosti od sebe činí síť nepřehlednou a komplikuje 

vybavování TZT směrovkami. V obcích je k tomu účelu nejvhodnější autobusová nebo 

železniční stanice nebo náměstí. Vychází li z obce několik TZT, zvolí se zpravidla jen jeden 

z těchto bodů za hlavní východiště (např. náměstí s autobusovou zastávkou) a spojení 

s ostatními body (např. se železniční stanicí) provedeme pouze jedinou TZT. 

Křižování a odbočování značených tras téhož přesunu a stejné vedoucí barvy není 

zásadně dovoleno. Výjimečně je lze připustit ve velkých turistických střediscích a východištích 

TZT, kde se mu s ohledem na hustotu okolní sítě nelze vyhnout. 

Prochází li jedna TZT kolem turisticky významného objektu (např. vyhlídky, zříceniny 

hradu apod.) a druhá TZT, končící u tohoto objektu, ji ve vzdálenosti menší než 1 km křižuje 

nebo se s ní rozchází, provede se na tomto rozcestí její ukončení a k objektu se vyznačí pouze 

významová odbočka. Důvodem pro toto řešení je zejména vyloučení vzniku blízkého 

informačního místa a tím i zjednodušení textace směrovek na obou trasách, zvláště v případě 

jejich souběhu k tomuto objektu. 

Souběhy značených tras 

Je nutno se vyhýbat souběhům několika TZT téhož přesunu a různých vedoucích barev 

delším než 2 km a pokud v síti existují, odstraňovat je buď přeložením některých TZT nebo 

zrušením méně významných na společném úseku. Pokud některá z TZT na souběhu rovněž 

končí, lze ji zpravidla ukončit již na začátku souběhu s příslušnou úpravou textu směrovek na 

předcházejících informačních místech této TZT. [10] 
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Křižování značených tras mezi dvěma TIM, jimiž všechny procházejí 

Dvoj  nebo vícenásobné křižování zpravidla dvou TZT mezi dvěma blízko sebe ležícími 

TIM, jimiž tyto TZT prochází (tzv. "oka" nebo "pytle") není vhodné, protože dezorientuje 

procházejícího turistu a zvyšuje i náklady na směrovky. Odstraňuje se vytvořením souběhu po 

výhodnější trase nebo ponecháním pouze jediné značené trasy. Výjimku tvoří jen záměrné 

vytváření kratších vycházkových okruhů. 

 

Paralelky 

Paralelkami se nazývají dvě nebo více TZT procházejících souběžně v nevelké 

vzdálenosti od sebe. Odstraňují se buď vytvořením souběhu TZT po nejvýhodnější trase nebo 

zrušením méně významných TZT nebo jejich úseků. Výjimku tvoří pouze záměrné vytváření 

kratších okruhů nebo účelné souběžné vedení TZT např. po hřbetu a údolím. [10] 

5.1.5 Postup při navrhování a schvalování změn 

Změnu v síti TZT může kromě značkařů navrhnout kdokoliv  organizace i jednotlivec. 

Vzhledem k tomu, že schvalovací řízení změn v síti TZT vyžaduje vyjádření několika složek 

KČT, je nezbytné provádět všechny práce s touto činností spojené urychleně a přednostně, aby 

bylo možno o jednoduchých změnách rozhodnout v průběhu jednoho čtvrtletí a o složitějších 

v průběhu maximálně jednoho pololetí. 

Každé doporučení na provedení změny je nutno nejdříve předat ZO; ten je projedná, 

posoudí z hlediska stavby sítě TZT a zpracuje příslušný návrh. Tato složka je povinna návrh 

zpracovat i tehdy, jestliže s ním nesouhlasí, ale navrhovatel přesto na provedení změny trvá. 

Své stanovisko uvede tato složka do zdůvodnění. 

Návrh na provedení změny v síti TZT se zpracovává dvojmo na tiskopise č. 24, kde se 

uvedou údaje o značené trase, které se změna týká, charakter změny, její lokalizace a podrobné 

zdůvodnění. U větších změn se uvede i návrh úpravy průběhu příslušné TZT i tras křižujících  

a návrh nových informačních míst včetně směrování všech na nich umístěných směrovek.  

K návrhu se připojí jedna xerokopie nebo průsvitka z evidenční značkařské mapy se zákresem 



38 

 

původního i navrhovaného průběhu. Pokud jde o závažnou změnu, zajistí zpracovatel ještě 

vyjádření oblastního výboru KČT. Potom předá návrh na změnu KKZ. 

KKZ rozhodne o provedení či zamítnutí navrhované závažné či podružné změny. Své 

případně odlišné stanovisko podrobněji zdůvodní, aby se mohlo stát předmětem dalšího jednání 

s nižší složkou s cílem nalezení optimálního řešení. Pokud KKZ o provedení změny (tak, jak 

byla v návrhu uvedena) rozhodne kladně, 

 opraví podle přiložené xerokopie nebo průsvitky průběh značené trasy ve své evidenční 

mapě, 

 přepíše nebo doplní záznamy všech značených tras, jejichž průběh uvedená změna ovlivnila 

a jejich upravené evidenční listy rozešle podle rozdělovníku, 

 nové a opravené texty směrovek rozešle příslušným ZO, 

 zajistí objednání potřebných nových směrovek, 

    informuje o provedené změně pracovníka, který v KKZ odpovídá za značkařskou náplň 

 příslušné turistické a vývěsní mapy KČT, 

  zajistí uveřejnění změny v časopise Turista. 

KKZ vrátí jedno vyhotovení návrhu se svým vyjádřením a xerokopii nebo průsvitkou 

ZO, a to i pokud se jedná o změnu vynucenou, která již provedena byla. Druhé vyhotovení si 

ponechá pro svou evidenci. [10] 

5.1.6 Rozpočet 

Náklady na finanční zajištění značkařské činnosti jsou kryty z převážné části účelovou 

státní a krajskou dotací a v malé míře i účelovými dotacemi z jiných zdrojů, jejichž činnost 

souvisí s cestovním ruchem a jeho propagací. Jsou to především MÚ, OÚ, ale i správy NP 

a CHKO. Podle rozpočtové skladby schválené Ministerstvem financí mohou se obce finančně 

podílet na akcích určených pro širší veřejnost. Patří sem i všestranná podpora turistického  

a cestovního ruchu jako zřizování a provoz informačních center, podpora agroturistiky, 

náborové a informační publikace, turistické mapy, značení turistických tras, informační tabule  
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s plány měst a jejich turisticky zajímavého okolí, naučné stezky apod. V poslední době se nabízí 

možnost získat potřebné finanční prostředky formou sponzorství turistického značení. [11] 

Postup při sestavování rozpočtu 

Podkladem pro zpracování rozpočtu jsou jednotlivé části plánů činnosti. Při sestavování 

rozpočtu je nutno dbát toho, aby všechny nárokované položky byly oprávněné, neboť v žádném 

případě nelze počítat s plným krytím našich požadavků dotacemi z různých zdrojů. Musíme 

proto požadovat jen to, co nevyhnutelně potřebujeme a co budeme moci krýt finančními 

prostředky, které se nám podaří sdružit. 

Věcná náplň jednotlivých nákladových položek 

• Instalace směrovek a tabulek 

 Cestovní náklady a náhrady spojené s instalací nových, údržbou, opravami 

stávajících a snímáním nevyhovujících směrovek a tabulek (pouze práce v terénu). 

• Značkování 
Cestovní náklady a náhrady v rozsahu plánu obnovy TZT, nového značení, rušení 

značení a  údržby značkařských kolíků (pouze práce v terénu). 

• Osazování, údržba a demontáž informačních objektů 

Cestovní náklady a náhrady při těchto pracích se směrovníky, turistickými vývěsními 

mapami v rámech a stojanech a kolíky (pouze práce v terénu). 

• Ostatní činnosti v terénu 

Cestovní náklady a náhrady spojené s průzkumem nového trasování či přeložek tras 

stávajících, kontrolami stavu TZT před nebo po jejich obnově, opravami značení, výměnami 

TVM a u vyšších značkařských složek také s revizemi TZT a kontrolami správnosti mapových 

zákresů TZT (pouze práce v terénu). 

• Značkařský materiál 

Finanční prostředky na nákup drobného značkařského materiálu a nářadí  

v maloobchodní síti i na faktury, obvykle mimo materiál centrálně nárokovaný a dodávaný. 

(Pokud bude odsouhlasen a proveden nákup dražšího nářadí a pomůcek, platí o jeho evidenci 
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příslušné směrnice KČT.) Patří sem i finanční prostředky na drobnější údržbářské (svářečské, 

zámečnické, truhlářské aj.) služby.  

• Administrativní výdaje 

Odměny za vedení účetnictví, náklady na kancelářské potřeby, mapy, průvodce, jízdní 

řády, kopírovací služby, poštovné, telefon, fax, elektronickou poštu. U vyšších značkařských 

složek také náklady na kancelářské vybavení a potřeby a servis pro výpočetní techniku. 

• Schůze, aktivy, doškolení 

Cestovní náklady na tyto činnosti, poplatky za místnost, náklady na občerstvení a stravo

vání během akcí. U vyšších značkařských složek výdaje na drobný materiál (např. metodické 

a názorné pomůcky) a jízdné v rámci metodické náplně v průběhu akce, při dvou  a vícedenních 

akcích náklady na ubytování. 

• Různé 

Další náklady, např. doprava materiálu, částečná úhrada nákladů na očkování proti 

klíšťové encefalitidě (po předložení výdajových dokladů), cestovní náklady spojené s jednáním 

s jinými organizacemi a orgány (OÚ, správami CHKO a dalšími), programy vycházek a okruhů, 

nájemné za sklad značkařského materiálu podle nájemní smlouvy aj. U vyšších značkařských 

složek také nájemné za další místnost, odměny za vybrané značkařské činnosti a práce 

a propagační materiály. Do této nákladové skupiny paří také náročnější opravy lávek, schodišť, 

zřizování hatí, zabezpečovacích prvků (zábradlí, řetězů), které jsou finančně zajišťovány 

z úrovně STZ. [11] 
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5.2 VÝSLEDKY TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ – NAUČNÁ STEZKA 
SVATÝ KOPEČEK U OLOMOUCE 
 

Začátek: Svatý Kopeček, zastávka MHD (Radíkov MHD) 

Konec: Radíkov MHD (Svatý Kopeček, zastávka MHD) 

Tematické zařazení: historie – zřícenina Kartouzka, fauna, flora (přírodovědná, kulturně 

historická stezka) 

Délka naučné stezky Svatý Kopeček: 7,1 km 

Počet zastavení: 9 

Typ naučné stezky: samoobslužná naučná stezka 

Forma předávání informací: informační panely 

Typ informačních panelů: vysvětlující panel 

Značení trasy: zelené a modré  pásové turistické značení  

Současný stav stezky: fungující 

Zřízena: 1996  

Doba návštěvy: celoročně 

Hlavní zajímavosti na trase: Zřícenina kláštera kartuziánů, zachovalý les v přirozené druhové 

skladbě. 

Tvůrce naučné stezky: Sagittaria (hlavní tvůrce) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a 

krajiny České republiky a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého Olomouc.  
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Sagittaria je nevládní neziskové občanské sdružení. Zabývá se ochranou životního prostředí a 

působí na celém území ČR s primární koncentrací na region střední Moravy. Sagittaria pracuje 

na mnoha projektech spojených s managementem a údržbou přírodovědně významných lokalit a 

záchrannými programy.  

Správce naučné stezky:  Sagittaria. [13] 

5.2.1 Koncept a funkce naučných stezek  

Moderní naučné stezky by se měli soustředit na informační, relaxační, motivační  

a regulační funkce. Informační funkce úzce souvisí s výchovou a vzděláváním. Návštěvník se 

na trase seznamuje s jednotlivými jevy a ději, získává nové poznatky, a zkušenosti. 

Seznamování se s okolním prostředím a pozitivní prožitky v průběhu putování po stanovištích 

naučné stezky vedou k navázání citového vztahu a motivují k aktivní péči o životní prostředí. 

Funkce regulační je využívána především v chráněných územích, kde je třeba usměrnit tok 

příchozích tak, aby nejcitlivější místa zůstala zachována, a přitom aby návštěvník odcházel  

s tím, že mu byl umožněn přístup na nejzajímavější místa dané oblasti. S ohledem na to,  

že zvýšená návštěvnost nesmí poškodit přírodní výtvory a poměry, jsou na trasách ve 

zranitelných oblastech budována speciální zařízení (chodníky, můstky, žebříky, zábradlí apod.). 

V některých případech je nutno vést stezku zcela mimo nejohroženější lokality. [4] 

Z hlediska působení na návštěvníky plní naučné stezky funkci informační, výchovně 

vzdělávací, vybízející (vybízí návštěvníka k aktivní účasti na ochraně životního prostředí), 

estetickou, motivační, propagační a didaktickou. Ve vztahu k přírodnímu prostředí mají naučné 

stezky především funkci ochrannou. [3] 

5.2.2 Koncept NS Svatý Kopeček 

Naučná stezka v lesích kolem Svatého Kopečka slouží turistům od roku 1996. Jejím 

posláním je upozornit na zajímavosti z historie a současnosti zdejšího kraje, přičemž se zvlášť 

věnuje místním lesům  zákonitostem jejich přirozeného fungování, lesnímu hospodaření  

i rostlinstvu a živočišstvu, které les tvoří a obývá. [13] 
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5.2.3 Zařazení typu naučné stezky Svatý Kopeček 

  Typ naučné stezky rozlišujeme dle: 

  způsobu obsluhy – Naučná stezka Svatý Kopeček je samoobslužná stezka, čili nejsou 

zde poskytovány služby profesionálního odborného průvodce. Na samoobslužné naučné stezce 

si návštěvník sám trasu prochází buď s průvodním textem, a nebo se s NS seznamuje pomocí 

informačních tabulí, jako je tomu na Svatém Kopečku. Výhodou tohoto typu stezky je, že si 

návštěvník sám určuje čas a tempo podle své momentální fyzické zdatnosti, časových možností, 

nálady i počasí. Se samoobslužnými stezkami se v České republice setkáváme nejčastěji. 

 

  zaměření – Podle zaměření rozlišujeme naučné stezky monotematické (zahradní či 

parkové, v arboretech, stezky zaměřené na jednotlivé objekty neživé přírody apod.) nebo 

polytematické. Naučná stezka Svatý Kopeček je zářný příklad polytematické stezky, kde se 

setkáváme s aspekty přírodovědně ochranářskými stejně jako kulturně historickými (zřícenina 

Kartouzka).  

 

     délky trasy – NS Svatý Kopeček je středně dlouhá trasa (5 – 15 km) měřící asi 7 km. 

Stezka má dva odlišné výchozí body, není tedy okružní. Ohledně délky tras rozeznáváme dále 

ještě trasy krátké (do 5 km délky), které bývají většinou okružní, a dlouhé (přes 20 km), 

vlastivědně turistického charakteru, někdy rozdělené na etapy. 

 

  cílová skupina – Cílová skupina návštěvníků NS Svatý Kopeček je rozhodně široká 

veřejnost. Stezka není náročná, je dobře schůdná a pouze 7 km dlouhá. I tak bych ovšem stezku 

nedoporučila osobám s omezenou schopností pohybu (vozíčkáři, rodiče s kočárky). Trasa 

stezky vede v některých úsecích po nezpevněném povrchu a lesních pěšinách nevhodném pro 

takto omezené jedince. Trasa je určena pro pěší turisty, a sjízdná jistě i pro cykloturisty. 

  

  stručný popis trasy – výchozí a cílové stanoviště   Na trase dlouhé 7,1 km je 

rozmístěno celkem devět zastavení; úvodní a závěrečné zastavení jsou shodná, takže stezka je 

schůdná v obou směrech. Při procházení lze s výhodou použít ostatní turisticky značené 

chodníky. Východisková a cílová stanoviště stezky – Svatý Kopeček a Radíkov – jsou 
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pravidelně obsluhovány linkou MHD č. 11, odjíždějící od olomouckého hlavního vlakového 

nádraží.  [3] 

5.2.4 Informace o NS Svatý Kopeček 

 Výchozím bodem je zastávka olomoucké MHD Svatý Kopeček – ZOO.   

 Zastavení první: Vstupní a závěrečná tabule 

Seznámí vás s naučnou stezkou a územím, kterým prochází. Je tady mapka s 

vyznačením trasy a její výškový profil a stručný popis jednotlivých zastavení. 

 Zastavení druhé: Lesy 

Dříve byla většina lesů v oblasti Svatého Kopečka majetkem církve, dnes jsou to lesy 

státní. Původně listnaté a smíšené porosty  doubravy, jedliny a bučiny  byly z velké části 

přeměněny v nepřirozené, ale ekonomicky výhodné smrkové kultury. Jejich bylinný podrost je 

chudý, neboť v hustém stínu smrkových korun a v půdě okyselené jehličnatým opadem dokáže 

přežít jen málo druhů rostlin. Bohatší je výskyt hub. 

 Zastavení třetí: Lesní  světlina 

Les je významnou součástí naší krajiny – pokrývá 33% plochy území České republiky. 

Člověku je zdrojem dřeva, ale slouží mu i jinak: zpomaluje odtok vody z krajiny, napomáhá 

tvorbě půdy a chrání ji před erozí. Dokonce i lesní ticho, vzduch provoněný pryskyřicí a hojnost 

lesních plodů jsou nám k užitku. Blízko zastavení můžete vidět několik mravenišť  lesních 

mravenců rodu Formica. 

Zastavení čtvrté: Kartouzka 

Místo je spojeno s působením mnišského řádu kartuziánů, založeného sv. Brunonem 

roku 1084 v La Chartreuse ve Francii. V českých zemích se tento řád rozšířil ve 14. století.  

Zdejší klášter začal být budován roku 1388 a rok nato zde již žili mniši. V roce 1421 byla 

kartuzie přepadena husity a po vydání Olomoučanům ji tito rozbořili. Archeologický průzkum v 

sedmdesátých letech přinesl řadu zajímavých objevů. Mimo jiné obohatil naše znalosti o bojové 

technice husitského období. 
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 Zastavení páté: Jedlobučina 

Stinné severní svahy hlubokého údolí Dolanského potoka jsou jedním z nemnoha míst v 

okolí, kde se zachoval les v téměř přirozené druhové skladbě. Vlhká a chladná poloha vyhovuje 

bukům a jedlím, kamenitá půda javorům klenům. Přimíšeny jsou nepůvodní jehličnany  smrky 

a modříny. Rezavě hnědý šustivý koberec na povrchu půdy je pro bukové lesy typický – bukové 

listí se totiž rozkládá jen pomalu. Když je mokro, můžete tu potkat vzácného obojživelníka 

mloka skvrnitého. Jeho larvy žijí v čistých tekoucích vodách. V dutinách zdejších starých buků 

hnízdí holub doupňák. 

 Zastavení šesté:  Kulturní krajina 

Krajina Nízkého Jeseníku je zvlněná náhorní rovina, rozčleněná hlubokými údolími 

potoků a řek a strmými zlomovými svahy náhle přecházející do plochého terénu 

Hornomoravského úvalu. Od nepaměti se na jejím utváření podílel člověk: kácel, žďářil, klučil 

lesy, pásl svá stáda, obdělávat půdu. Celkem jednotvárná lesnatá přírodní krajina se tak měnila 

v krajinu kulturní  mozaiku lesů, luk, pastvin, polí, mokřadů a lidských sídel. Druhové 

bohatství takové krajiny bylo mnohem větší, než krajiny přírodní. Ke změně tohoto stavu, 

k převaze vymírání druhů nad usídlováním nových, dochází až s rozvojem průmyslu a s 

intenzifikací zemědělství během 19. a zejména ve 20. století. 

Zastavení sedmé: Paseka 

Nejběžnějším prostředkem lesnické péče o les a využívání jeho bohatství je 

„hospodářský způsob pasečný“. K němu patří lesní plocha úplně zbavená vzrostlých stromů, 

prostě paseka. Paseka je v mnoha ohledech zvláštní prostředí pro život rostlin a živočichů. 

Střídají se tu místa osluněná a zastíněná, vlhká a vyprahlá. I když se o zalesnění paseky 

nepostará člověk, zarůstají velmi rychle bylinnou vegetací, potom pionýrskými dřevinami – 

nejčastěji břízou nebo osikou , a časem se samovolně mění v dospělý les. Tomuto procesu 

náhrady jednoho společenstva druhým říkáme sukcese. Některé druhy jsou pro paseky typické: 

vrbka úzkolistá,  třtina křovištní nebo proslulý rulík zlomocný, jehož černé bobule obsahují 

jedovatý alkaloid atropin.  
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Zastavení osmé: Olšina 

Olšina je zvláštní lesní společenstvo vyskytující se tam, kde hladina podzemní vody po 

většinu roku vystupuje k povrchu. Lidskými zásahy do vodního režimu krajiny mnoho olšin 

zaniklo, avšak v lesním údolíčku meandrujícího Lošovského potoka se zbytek potočního luhu 

s olší lepkavou a jasanem ztepilým zachoval. Bylinné patro je mnohem bohatší než v okolních 

smrčinách; převládají v něm vlhkomilné druhy, jako přeslička lesní, pryskyřník plazivý, ostřice 

řídkoklasá a vrbina penízková. Typický je také výskyt ostřice prodloužené a kapradě osténkaté.  

 Zastavení deváté: Vstupní  a závěrečná tabule 

Zastavení umístěné u zastávky olomoucké MHD v Radíkově je shodné se zastavením prvním. 

[13] 

5.2.5 Vyznačení a úprava trasy 

Snaha po jednotném provádění značení v celé České republice z hlediska jeho forem 

i techniky vyvolává rovněž nutnost typizování jeho materiálové základny. Typizace je 

podmínkou zajišťování nejvhodnějších materiálů při minimálních nákladech a tím i vytvoření 

základních předpokladů pro co nejkvalitnější značkařskou činnost. Zde je uvedena většina 

materiálu pro značkařkou činnost využita při tvorbě naučné stezky Svatý Kopeček.  

Na Naučné stezce Svatý kopeček se setkáme s dvěma vedoucími barvami (zelená a 

modrá) a různými druhy značek. Značky jsou zhotoveny většinou na stromech či kamenech, 

pouze v krátkých úsecích na povrchu jiném (sloupech elektrického vedení, dřevěný plot). 

Z tohoto důvodu se k správnému provedení barevného značení používá mnoho pomůcek pro 

dobrou viditelnost značek, a úpravu terénu. Z počátku je trasa značena zelenou barvou o počtu  

23 značek, dále navazuje zelená značka naučné stezky (s úhlopříčným zeleným pruhem, 

viz.obr.3) o počtu 16 značek. Asi posledních 5 značek je zároveň uváděno s modrou 

významovou značkou zříceniny hradu (Kartouzka, viz obr. 2). Dále NS navazuje na hlavní 

turistickou trasu modrou o počtu značek 6, a poté se opakuje předchozí schéma, kdy se opět 

dostáváme na zelenou vedlejší turistickou trasu (značek 8), a poté už návštěvníka vede pouze 

značka naučné stezky o počtu 29 značek. Z těchto náročných variací vyplývá, že na území 

Svatého Kopečku a přilehlých oblastí vede mnoho TZT, a proto je nutné doplňovat tyto barevné 
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značky turistickými směrovníky, směrovkami a tabulkami pro bezproblémovou orientaci 

turisty. [9], [15] 

Značkařská barva 

Pro značkování se používají výlučně fermežové barvy a olejové emaily. Jako ředidlo 

k úpravě jejich konzistence slouží fermež lněná.  

Fermežové barvy s vyšším obsahem pigmentů a plnidel vytvářejí polomatné a matné 

nátěry s dobrou krycí schopností. Písmomalířské emaily s vysokým obsahem jakostních 

pigmentů vytvářejí nátěry s nižší krycí schopností a vysokým leskem. 

Fermežová barva zasychá v době do 48 hodin, použitím ředidel se doba zasychání může 

prodloužit. Může být použita i na savý podklad a přesto má velmi dobrou krycí schopnost. 

Skladovací doba nátěrové hmoty je 24 měsíců od data uvedeného na víku plechovky. Kupuje se 

podle potřeby v rámci značkařských obvodů v maloprodeji v balení 0,5 – 1 kg. Nejčastěji se 

používá barva fermežová O 2025 (Cena za 1 kg cca 200 korun bílý odstín, 230 korun barevný 

odstín). 

Olejový email zasychá v době kolem 24 hodin, stejně jako u fermežových barev může 

použití ředidla proces schnutí prodloužit. Při nanášení vyžaduje nesavý podklad, příp. podklad 

opatřený zaschlou vrstvou jiné nátěrové hmoty. Pokud se nanáší na savý porézní podklad, je 

nezbytné po zaschnutí nátěr opakovat, protože jeho kryvost je nižší než u fermežových barev.  

Skladovací doba této nátěrové hmoty se shoduje s fermeží. Emaily se dodávají ústředně 

značkařským obvodům v balení 0,5 kg (barevné odstíny) a 1 kg (bílý odstín). Nejčastěji se 

z olejových emailů používá pro značkařkou činnost email olejový venkovní písmomalířský 

O2118 (cena za 1 kg – cca 200 korun bílý odstín, barevný cca 240 korun). 

Jako ředidlo pro tyto druhy nátěrových hmot slouží pro značkařské účely zásadně jen 

fermež lněná O 1000 (např. Kittfort), kterou tvoří směs vysychavých olejů rozpuštěných 

v malém množství organických rozpouštědel (obsahuje až 99 % netěkavých složek). Tvoří ji 

prakticky bezbarvý, jen mírně načervenalý až nahnědlý roztok. Povolena je přítomnost slabého 

zákalu, usazeniny nebo škraloupu v množství do 1 %. Cena ředidla je cca 90 Kč (400 g). 
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Skladovací doba činí 12 měsíců od data uvedeného na obalu. Fermež skladovaná 

podstatně delší dobu může zhoustnout a potom nezbude než ji mírně rozředit ředidlem S 6006. 

Kupuje se podle potřeby v rámci značkařských obvodů v maloprodeji v minimálním 

balení, které je v době potřeby k dispozici. 

Spotřeba značkářské barvy  praxe ukázala, že za normálních okolností vystačí na 10 km 

značených tras v průměru 0,5 – 0,8 kg upozorňovací barvy a přibližně poloviční množství barvy 

vedoucí. Spotřeba zastírací barvy je dosti závislá na zvyklosti značkaře, ale v zásadě je poněkud 

nižší než spotřeba upozorňovací barvy. Protože denní úkol značkařské skupiny nepřesahuje 

zpravidla 7 km značených tras, postačí spolehlivě plechovka o obsahu o něco menším než 500 

ml a za normálních okolností není nutno nosit ani plechovku se zásobní barvou v batohu. Těmto 

požadavkům se přizpůsobují i nosiče značkařského vybavení. [9] 

Štětce  

Při značkování, rámování a zatírání značek se používá výhradně kvalitních štětců 

vyrobených dle požadavku značkařů a dodávaných centrálně. Jejich šířka odpovídá štětcům 

uměleckým označovaných číslem 16. K zhotovení doplňkových údajů k šipkám a nápisů 

výpomocných informací se používá štětců menších velikostí, označených č. 6 až 10. Všechny 

ostatní štětce, kromě základních centrálně dodávaných značkařských štětců, se v rámci 

značkařských obvodů kupují podle potřeby v maloprodeji. [9] 

Nářadí pro úpravu podkladu značky 

Při umísťování značek na stromy se silně nepravidelným a nerovným povrchem, na 

kameny a skály porostlé lišejníkem nebo trsy trávy, a při obnově starých, částečně oprýskaných 

značek je nezbytné provést úpravu podkladu tak, aby umožňoval správné umístění značky, její 

estetické provedení a zajišťoval její dostatečnou trvanlivost. Nářadí pro úpravu podkladu 

s výjimkou škrabek si kupují značkařské obvody podle potřeby v maloprodeji. Kromě škrabek 

se k úpravě podkladu značky používají různé druhy kartáčů (především ocelové), a pro úpravu 

okolí značky kvůli lepší viditelnosti se používá nářadí na řezání větví a křovin, tedy zahradnické 

nůžky nebo pilky. 
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Značkařské šablony 

Pro dodržování správných rozměrů i tvarů značek se používá při jejich zhotovování  

v terénu šablon, vyrobených z tvrzeného papíru (prešpánu), z různých plastových folií  

i z bronzového plechu o tloušťce cca 0,2 mm. Materiál pro výrobu šablon musí být ohebný, aby 

se přizpůsobil tvaru objektu. Kromě závazných rozměrů, odpovídajících příslušným značkám, 

jsou ostatní rozměry šablon individuální. Ukázka šablon je zvolena podle značek figurujících na 

naučné stezce Svatý Kopeček. 

  Obr. 5.1 Šablony pro pásovou značku a šipku ]1[  

   

Zdroj: Klub českých turistů. Učební text pro značkaře díl A, Značkařský materiál, předáno 

v elektronické verzi dne 15. 03. 2012 [9] 
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Obr. 5.2 Šablony pro významovou značku odbočky ke zřícenině hradu ]2[  

   

Zdroj: Klub českých turistů. Učební text pro značkaře díl A, Značkařský materiál, předáno 

v elektronické verzi dne 15. 03. 2012 [9] 

Obr. 5.3 Šablona pro značku naučné stezky ]3[  

  

Zdroj: Klub českých turistů. Učební text pro značkaře díl A, Značkařský materiál, předáno 

v elektronické verzi dne 15. 03. 2012 [9] 



51 

 

5.2.6 Směrovníky 

Na informačních místech turistických značených tras slouží k umísťování směrovek  

a tabulek ocelové a dřevěné směrovníky. Na naučné stezce slouží takto 3 dřevěné tzpiyovan0 

směrovníky. Zbytek tabulek a směrovek jsou instalovány na stromy či betonové sloupy 

osvětlení.  

Ocelový směrovník 

K nejspolehlivějšímu umístění směrovek a tabulek slouží ocelové směrovníky, tvořené 

ocelovou trubkou s kruhovou stříškou. [9]  

Obr. 5.4 Ocelový směrovník ]4[  

  

Zdroj: Klub českých turistů. Učební text pro značkaře díl A, Značkařský materiál, předáno 

v elektronické verzi dne 15. 03. 2012 [9] 

 

Celý směrovník je natřen dvakrát syntetickou základní barvou na konstrukce a jednou 

syntetickou barvou v odstínu žlutém (sloup), červeném (horní plocha stříšky) a bílém (spodní 
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plocha stříšky). Po osazení směrovníku se provede poslední nátěr písmomalířským emailem 

olejovým O 2118 ve stejných odstínech. 

Stříška směrovníku 

Stříška směrovníku má za úkol chránit instalované tabulky a směrovky na směrovníku 

před povětrnostními vlivy, pod některými listnatými stromy před medovicí, chránit otvor sloupu 

před zatékáním vody, zabránit usedání ptactva na tabulky a v neposlední řadě dotvořit estetický 

vzhled směrovníku. Jsou vyráběny dva typy stříšky, lišící se průměrem dříku.  

Instalace směrovníků 

Při instalaci směrovníků jsou zapotřebí samozřejmě další pomůcky a nářadí.  

Při hloubení jámy jsou zapotřebí rýč obdélníkový, lopata, nebo polní lopatka, nebo i 

zednická lžíce. Pro uvolnění povrchových drnů tvrdší zeminy nebo pro vyvrácení větších 

kamenů nutno použít krumpáče.  

Pro zabetonování směrovníku se s výhodou použije betonové směsi, kterou lze v balení 

po 40 kg zakoupit v prodejnách stavebnin. Na usazení jednoho směrovníku je třeba 1 – 2 pytle 

betonové směsi podle velikosti jámy a množství přidaných kamenů. Spotřeba cementu na 

směrovník je v tomto případě 8 – 10 kg. [9] 

5.2.7 Směrovky a tabulky 

Neoddělitelnou součástí každé řádně vyznačené turistické trasy jsou směrovky a tabulky 

vylisované z ocelového hlubokotažného plechu o tloušťce 1 mm.  

Směrovky ve tvaru obdélníka o rozměrech 400 x 140 mm vybíhajícího jednou kratší stranou do 

směrového hrotu, jsou opatřené dvěma závěsy. Ve směrovém hrotu jsou prolisovány dva 

trojúhelníky, lemující střední pás vedoucí barvy (obr. 5.5). 

Tabulky mají tvar obdélníka o rozměrech 330 x 140 mm se dvěma závěsy (obr. 5.6). 
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Obr.5.5 Výlisek směrovky ]5[  

  

Obr. 5.6 Výlisek tabulky ]6[  

  

Zdroj: Klub českých turistů. Učební text pro značkaře díl A, Značkařský materiál, předáno 

v elektronické verzi dne 15. 03. 2012 [9] 

 

Způsob montáže směrovek a tabulek a použité nářadí i pomůcky se řídí druhem  

a materiálem objektu sloužícího pro jejich upevnění, jakož i některými specifickými 

podmínkami k objektu se vztahujícími. 

Montáž i demontáž směrovek a tabulek jsou značkařské činnosti, při nichž může 

nejsnáze dojít k úrazu. Je proto nutno pracovat bezpodmínečně vždy ve dvojici a důsledně 

dodržovat bezpečnostní zásady. Značkařská skupina musí být vybavena potřebnými 

ochrannými pomůckami, k nimž patří především bezpečnostní pás, popruh či provaz k uvázání 

žebříku k objektu, ochranné brýle, pětiprsté pracovní rukavice a  alespoň pro toho člena 



54 

 

skupiny, který montáž a demontáž směrovek přímo neprovádí a druhého člena skupiny ze země 

jistí  ochranná přilba.  

Pomůcky pro údržbu a opravy směrovek a tabulek 

S ohledem na povrchovou úpravu směrovek a tabulek práškovým nebo polyuretanovým 

lakem a jejich balení do plastové folie dochází k jejich poškozování při transportu i montáži jen 

ve výjimečných případech. Pozornost je však nutno věnovat údržbě a opravám již instalovaných 

směrovek a tabulek, aby byla zajištěna jejich co nejdelší životnost. [9] 

5.2.8 Turistické vývěsní mapy a turistické informační panely 

Turistické vývěsní mapy se podle daného kladu listů, zahrnujícího celé území ČR, 

vyrábějí vzájemným spojováním částí sousedících příručních turistických map a následným 

zvětšením do měřítka 1 : 35 000 nebo 1 : 50 000. Turistické vývěsní mapy, kryté transparentní 

deskou z organického skla, se umísťují v ocelových rámech upevněných na stěně nebo 

v typizovaných ocelových stojanech, případně v dřevěných stojanech. Pro zpevnění laminované 

mapy se používá vhodných podložek.  

Turistické informační panely jsou stejně jako turistické vývěsní mapy kryté 

transparentní deskou z organického skla a umisťují se taktéž v ocelových nebo dřevěných 

podstavcích. Obsahují libovolný text, fotky či mapky, které nějakým způsobem přibližují  

a informují o zajímavostech na vytyčeném stanovišti.  

Jak bylo již řečeno, na trase NS Svatý Kopeček se vyskytuje 1 kus turistické vývěsní 

mapy a 9 kusů turistických informačních panelů. Tyto panely byly kompletně vyměněny v roce 

2002. Po deseti letech funkce nejsou bohužel mnohé z nich příliš zachovalé. Cena těchto 

vývěsních map a panelů se odvíjí od požadovaných parametrů a druhu materiálu. Kompletně 

zpracovaný infopanel 150x100, včetně montáže, instalace, laku, grafického zpracování, tisku, 

informační náplně je přibližně 24900 – 27500 Kč. [9] 
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5.2.9 Náklady na vytvoření turisticky značené stezky a naučné stezky 

Jelikož naučné stezky jsou výchovně vzdělávací trasy, na nichž jsou vybrány některé 

významné jevy a objekty, které jsou zvláště vysvětleny, vznikla tato stezka složením několika 

kusů jiných stezek s nejzajímavějšími jevy a propojila je do jedné jediné.  Stezka je sestrojena  

z TZT modré barvy (na níž leží zřícenina Kartouzka) a zelené (zachovalé původní lesy  

a malebná krajina). Tyto prvky jsou propojeny značkou naučné stezky. Jak bylo již řečeno, toto 

turistické značení provádí a udržuje KČT. Tedy náklady spojené s vyznačováním a následným 

udržováním trasy, popřípadě rozšiřováním či zužováním sítě stezek je zodpovědný tento klub. 

Těžko ale najdeme naučnou stezku bez informačních tabulí či panelů, nebo alespoň průvodce. 

Zřizovatelem těchto informačních panelů (tedy zároveň i Naučné stezky) je nevládní neziskové 

občanské sdružení Sagittaria za spolupráce KČT. Také je nutno podotknout, že většina stezky 

vede po zpevněné kamenité komunikaci Lesů ČR, a trasu doplňuje také dřevěný altán a dřevěné 

sezení též vybudováno pro LČR. V tabulce jsou shrnuty předpokládané odhadované minimální 

náklady pro vytvoření této stezky, bez ohledu na fakt, kdo peněžní prostředky vynakládal (zda 

KČT nebo Sagittaria). Ceny jsou orientačního charakteru, nelze tedy říci, že výsledná hodnota 

v tabulce jsou skutečné celkové náklady na naučnou stezku Svatý Kopeček, jde pouze o odhad 

možných nákladů zřízení.  
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Tab. 5.1 Odhad zřizovacích nákladů NS Svatý Kopeček 

Odhad zřizovacích nákladů na TZT a NS Svatý Kopeček- materiál   

Barva upozorňovací – Fermežová či olejový email 1 kg 200 Kč 

Barva vedoucí (zelená, modrá) , 2 x 230 Kč 460 Kč 

Ředidlo Kittfort fermež lněná 400 g 90 Kč 

Štětec č. 16, 1 ks 53 Kč 

Štětec č 6, 1ks 55 Kč 

Ocelový kartáč, 1 ks  20 Kč 

Škrabka, 1 ks 150 Kč 

zahradnické nůžky, 1 ks 300 Kč 

Pilka list 300 mm, 1 ks  350 Kč 

Směrovník typizovaný dřevěný 3 ks ( cena 1 ks  2160 Kč) 6 480 Kč 

Betonová směs 40 kg, 2 ks (cena 1 ks  115 Kč) 230 Kč 

Lavice dřevěná, 1 ks 1 560 Kč 

Dřevěný altán (Lesy ČR) 49 000 Kč 

Lavice a stolek komplet, 1 ks 7 080 Kč 

infopanel kompletně zpracovaný, dřevěný, 10 ks  
255 000 

Kč 

(cena 1 ks  25 500 Kč)   

celkem (KČT, Sagittaria, LČR) 
321 028 

Kč 

 

Nejsou uvedeny orientační ceny tabulek a směrovek.  
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6. DOPORUČENÍ 
 

Po provedeném terénním šetření a analýzou v oblasti tvorby cest pro turisty mohu 

shrnout několik základních faktů a doporučení pro naučnou stezku Svatý Kopeček u Olomouce.  

Trasa je vyznačena podle všech podmínek a zásad značení tras. Trasa je kvalitní a dobře 

schůdná hlavně v první části trasy. V tomto prvním úseku totiž z části vede po mechanicky 

zpevněném kamenitém povrchu, který spravují Lesy ČR. V této polovině je také trasa poměrně 

dobře značena, jak jsme zjistili, značky mají být pokládány tak, aby byly dobře viditelné  

a turistu nemátly a nesváděly k jiným cestám a odbočkám. Jelikož ale tato první polovina trasy 

vede po širokých a rovných cestách, řekla bych, že spotřeba značkářské barvy byla až zbytečně 

velká, a hustota pokrytí značkami je vysoká. Naopak druhá polovina stezky vede ve značně 

nepřehledném terénu, po lesních úzkých vyšlapaných stezkách, a značení je nedostatečné. Také 

povrch stezky není zrovna vhodný, hlavně pokud bylo v blízkém časovém horizontu deštivo, 

jak se v letních měsících často stává. Bylo by vhodné užít alespoň štěrk nebo nějaký jiný 

podkladový materiál, který zamezí rozblácení lesních cest, zpevnit tak jejich povrch.  

 Mé další doporučení se týká informačních tabulí. Na trase je celkem devět zastavení, 

ovšem ne všechny tabule jsou dostatečně zachované. Naučná stezka funguje od roku 1996, ale 

informační panely byly již jednou vyměněny, a to v roce 2002. Po deseti letech jsou již dva 

z těchto panelů, konkrétně textové pole zarezlé, a špatně čitelné. Jeden panel se již na místě ani 

nenachází, a tabule s textem je opřená o strom, což je opravdu nedostatečné. Tyto aspekty 

mohou činit turisty značně nespokojenými a význam informačních panelů klesá. Jelikož 

výměna panelů je finančně náročná, rozhodně by se zde vyplatila průběžná kontrola stavu 

panelů a jejich průběžná údržba. U dvou zmíněných panelů je ale nutná výměna. 

 Totéž se týká také směrovek a tabulek. Zde jsem nalezla několik opravdu poničených 

směrovek, tedy bylo možné pouze odhadnout, kterým směrem se vydat. Jelikož se stezka skládá 

z několika barev značení, a prolínají se v různých úsecích, je nutné sledovat směrovky a řídit se 

podle nich. Některé jejich povrchy byly rzí velmi poničeny, a činilo je to nečitelnými. 

Návštěvníkovi se tedy může stát, že se omylem vydá po jiném značení, a několik zastavení 
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naučné stezky mine. I zde by byla vhodná průběžná údržba, a pomocí nátěrů zamezit této korozi 

a ničení směrovek a tabulek. 
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7. ZÁVĚR 
Značení turistických tras je činností, při níž se vybrané, turisticky hodnotné cesty  

v terénu označují normalizovanými symboly (značkami) a vybavují informačními prvky  

a objekty, které umožňují i odborně méně vyspělým turistům a široké turistické veřejnosti 

spolehlivé sledování trasy. Tvary, rozměry, barvy, technické vyhotovení a způsoby použití 

značek, informačních a nosných prvků určuje ČSN 01 8025 "Turistické značení" z roku 1989, 

z níž však v současné době zůstávají v platnosti pouze ustanovení týkající se PZT.  

Při mnohaleté tradici pěšího značení na našem území je většina turisticky přitažlivých 

prostorů vybavena dostatečně hustou sítí pěších značených tras. Z toho důvodu je jen málo 

příležitostí vytvářet síť zcela novou, ale zpravidla se budou provádět pouze její úpravy nebo 

přestavba tam, kde dojde ke změnám v terénu, při uzavření soukromých prostorů pro veřejnost, 

při rozsáhlejších úpravách komunikační sítě apod. Jiná situace nastává u značených tras jiných 

přesunů, u nichž se stále ještě vytváří nebo dotváří síť nová, takže je třeba věnovat dodržování 

pravidel její stavby mimořádnou pozornost. 

Těžiště praktické značkařské práce v terénu spočívá v údržbě turistických značených 

tras. Ta představuje nejen obnovu značek, ale i údržbu celého informačního systému značených 

tras. Organizace této činnosti je jedním z hlavních úkolů značkařských složek. Údržba musí být 

prováděna nejen tak, aby zaručovala trvalou spolehlivost celé sítě značených tras, ale 

i maximální hospodárnost. Z toho důvodu jsou pro ni stanoveny určité zásady, které musí 

všechny značkařské složky dodržovat, aby nedocházelo mezi různými územními celky 

k rozdílům v úrovni údržby. 

Přes veškeré snahy o stabilizaci a zabránění neúčelnému rozšiřování sítě značených tras 

není možné se vyhnout změnám, které jsou vyvolány jednak změnami situace v terénu a jednak 

změnami souvisejícími s nutností přizpůsobovat síť značených tras měnícím se podmínkám 

provozování turistické činnosti. Změny v síti značených tras však nesmějí značkařské složky ani 

sami značkaři provádět libovolně, ale musí důsledně dodržovat stanovené zásady. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

č.  číslo 

např.   například 

atd.  a tak dále 

apod.  a podobně 

ČSN    česká technická norma 

PZT   pěší značená trasa 

TZT   turistická značená trasa 

CZT  cyklistická značená trasa 

JZT  jezdecká značená trasa 

LZT  lyžařská značená trasa 

EU  Evropská unie 

ČR  Česká republika 

KČT  Klub českých turistů 

KČST  Klub československých turistů 

ÚV KČT ústřední výbor Klubu českých turistů 

UIAA    Mezinárodní svaz horolezeckých asociací 

SVTVS  Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport  

ÚV ČSTV  komise značení předsednictva výboru Svazu turistiky  

AČR  Armáda České republiky 

ZO  značkářský obvod 

LČR  Lesy České republiky 

MHD  městská hromadná doprava 

NS   naučná stezka 



 

 

Sv.   svatý 

km  kilometr  

mm  milimetr  

Kč  Koruna česká 

NP  národní park 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

OÚ  obecní úřad 

MÚ  městský úřad 

TIM  turistické informační místo 

KKZ  krajská komise značení 

PHO  pásmo hygienické ochrany 

TVM  turistická vývěsní mapa 

IML, IVV international marching league, Internationaler Volkssportverband, mezinárodní 

organizace pro lidový sport. 
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Příloha č. 1: Pěší turistické značení 

       

Obr. č. 1: Pásová značka (pěší značení)  Obr. č. 2: Šipka 

     

Obr. č. 3: Místní značka    Obr. č. 4: Značení naučné stezky 

     

Obr. č. 5: Odbočka k vrcholu či vyhlídce Obr. č. 6: Odbočka ke zřícenině hradu či 
jiného objektu 

   

Obr. č. 7: Turistická tabulka    Obr. č. 8: Turistická směrovka 
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Lyžařské turistické značení 

          

Obr. č. 9: Lyžařská pásová značka  Obr. č. 10: Lyžařská směrovka 

Cykloznačení, cyklotrasy 

    

Obr. č. 11: Návěst před křižovatkou.  Obr. č. 12: Směrová tabule s dvěma cíli. 

 

       

Obr. č. 13, 14, 15: Směrová tabulka přímo, vlevo a vpravo. 
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Cykloznačení, cykloturistické trasy 

    

Obr. č. 16: Cykloturistická značka.  Obr. č. 17: Cykloturistická směrovka. 

Jezdecké značení 

    

Obr. č. 18: Značka jezdecké stezky.   

    

Obr. č. 19: Značka pro komerční jízdárenský okruh 
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Příloha č. 2: Fotogalerie Naučná stezka Svatý kopeček 

 

Foto č. 1: Mapa Naučné stezky Svatý Kopeček 



2 

 

 

Foto č. 2: vyznačení jednotlivých zastavení naučné stezky Svatý Kopeček. 

 

Foto č. 3: Profil trasy naučné stezky Svatý Kopeček. 
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Foto č. 4: Směrovka NS Svatý Kopeček 

 

 

 

 

Foto č. 5: Turistická informační tabule (zastavení druhé) 
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Foto č. 6: Značka naučné stezky se šipkou. 

 

  

Foto č. 7: Směrovník NS Svatý Kopeček  
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Foto č. 8: Směrovka NS Svatý kopeček (značení naučné stezky přechází v zelené pásové 
značení). 

 

Foto č. 9: Směrovka ve velmi špatném stavu (Znázorňuje přechod značení zelené naučné stezky 
v modré pásové značení) 

 

 



6 

 

  

Foto č. 10: Značka NS Svatý Kopeček s modrou značkou odbočky ke zřícenině hradu ( odbočka 
ke zřícenině Kartouzky). 

 

  

Foto č. 11: Směrovka ke zřícenině Kartouzka. 
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Foto č. 12: Poničená informační tabule u zříceniny Kartouzka opřená o strom. Dřevěný stojan 
se na místě už nenacházel. 

 

 

 

 


