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• Co je turistika? Poznávací činnost v terénu a tělesný 
pohyb v přírodním prostředí. Poznávání je prvek, 
který odlišuje turistiku od jiných, čistě 
tělovýchovných oborů a stojí na místě hlavního 
motivu turistiky. Tělesný pohyb pak umožňuje 
poznávací činnost provádět (KČT). 

• Pěší turistika je nejodpočinkovější a nejkrásnější 
činnost, kterou v přírodě můžete podnikat. Zkrátka 
když chcete krajinu poznat skutečně do nejmenších 
podrobností, musíte ji projít pěšky. Navíc na řadu 
míst se jinak nedostanete…. (https://www.kudyznudy.cz)

• ALE …….

https://www.kudyznudy.cz/


Historické příčiny zhoršování kvality 
pěších tras

• Původní pěší trasy do roku 1918 měly z 90 % přírodní povrch

• V souvislosti s rozvojem automobilismu bylo stále více a více tras na 
povrchu tvrdém (asfalt, beton, dlažba), nepřírodním

• Další zhoršení přinesla intenzifikace těžby v lesích a mechanizace 
v souvislosti s kolektivizací zemědělství (zmizely meze použitelné pro pěší 
trasy, polní a lesní cesty byly vyasfaltovány)

• Zhruba od roku 1980 započal boom cyklistiky a cykloturistiky – cyklisté 
začali jezdit po pěších trasách

• Budování velkých liniových staveb přerušilo řadu cest, které pak musely 
v delších úsecích procházet podél dálnic, železnice či v koridorech 
produktovodů

• Výsledkem byl v 90. letech pokles zájmu o pěší turistiku



Co všechno očekáváme 
od moderní pěší trasy?

• Příjemná a bezpečná chůze, v maximální možné míře po 
přírodních površích

• Klidná chůze v klidových zónách, bez blízkosti silnic s motorovým 
provozem a bez nečekaných střetů s cyklisty, respektive 
cykloturisty

• Výrazné zvýšení zajímavosti trasy z hlediska pozoruhodných 
přírodních zvláštností, zajímavých staveb a rozhledových míst

• Dokonalé značení, obohacené o údaje o místních ubytovacích a 
stravovacích možnostech

• Absolvování vícedenních etap s možností převozu zavazadel

• Zlepšení ochrany přírody

• Moderní pěší trasa se stává významným marketingovým 
parametrem



Historický vývoj moderních pěších tras

• Je nutné přijmout opatření pro renesanci pěší turistiky?

• ZCELA JISTĚ ANO! Pěší turistika je nejdokonalejší forma 
turistiky pro rozvoj těla i intelektu.

• Zatím, co v Německu se tomuto fenoménu věnují už od 
roku 2001 a od roku 2003 je platná norma
„Qualitätswege Wanderbares Deutschland“, 

• Evropskou asociací turistických klubů byla v roce 2011 
přijata evropská norma na certifikaci tras „Leading
quality trails – Best of Europe“, 

• Návrh české normy „TOP trasy ČR“ z roku 2016, dosud 
nebyl státem přijat!



Moderní pěší trasy v Evropě

• V Německu je celkově asi 300 moderních pěších tras, 
zřízených podle těchto norem. 

• Od roku 2010 certifikoval Deutscher Wanderverband
pro Evropskou asociaci turistických klubů již 14 tras

• Německo, Lucembursko, Řecko, Dánsko, Švédsko, 
Rakousko a Portugalsko a další jsou ve výstavbě např. 
v Estonsku, Francii a Španělsku

• Moderní trasy výrazně zvýšily zájem o pěší turistiku v 
oblastech, kterými procházejí

• Zvýšil se počet putujících po těchto trasách a to 
zejména mezi mladými vzdělanými lidmi a rodinami s 
dětmi



Moderní pěší trasy u nás 
stále „v plenkách“

• KČT předal na MMR první informaci o novém trendu ve vývoji 
pěších v roce 2008

• V roce 2010 navrhl KČT, aby se první taková trasa vybudovala po 
hřebeni Krušných hor, bohužel bezúspěšně

• V současné době se připravují dvě moderní pěší trasy: 
– Modrá hřebenovka přes Krušné hory a České Švýcarsko (kraje 

Ústecký a Karlovarský)
– Dolní úsek Stezky podél Lužnice (kraj Jihočeský)

• Pro dosažení obecné a jednotné modernizace tras v ČR 
je důležité, aby byla státem schválena norma „TOP trasy ČR“, 
kterou KČT připravil již v roce 2016.

• Můžeme říci, že pozitivní příklad a precedens v případě přijetí 
normy navržené KČT k zabránění chaosu v začátcích budování 
cykloturistické sítě u nás toto tvrzení podepírá.



K čemu je dobrá certifikace pěších tras?
Pro region

• Velmi užitečný marketingový nástroj = 
Konkurenční výhoda pro region na trhu cestovního 
ruchu

• Zapojení všech zainteresovaných stran: turistické 
kluby, obce, kraje, destinační agentury, správy 
lesů, organizace plošné ochrany přírody, majitelé 
půdy apod.

• Plánování trasy s ohledem na ochranu přírody a 
krajiny

• Podpora pěší turistiky jako šetrné formy 
cestovního ruchu

• Příliv nových turistů, kteří jsou environmentálně 
uvědomělí

• Plošné rozprostření návštěvnosti po celé délce 
trasy, eliminace přelidnění na jednom místě

• Zvýšení tržeb z cestovního ruchu: ubytovací a 
stravovací služby, kulturní zařízení a památky, 
maloobchod

Pro turisty

• Jistota kvalitní cesty, která 
poskytne turistický zážitek v 
podobě:
– Pohodlí = měkký povrch trasy

– Rozmanitost = přírodní a 
kulturní atraktivity

– Bezpečnost = nehrozí pád, není 
třeba speciální vybavení

– Uspokojení potřeb = ubytování, 
stravování, dopravní obslužnost

– Snadné orientace = 
jednoznačné, bezchybné 
značení v terénu

– Informovanost = informační 
tabule, navigační systém



Tematické oblasti kritérií
• Povrch cesty – Jaký je povrch turistické trasy?
• Turistické značení/Orientace návštěvníků – Je pro turistu 

trasa dostatečně značená?
• Příroda/ krajina – Jaké přírodní a krajinné atraktivity stezka 

nabízí?
• Kultura – Setká se turista s kulturními atraktivitami?
• Civilizace – Je na trase možnost odpočinku, občerstvení 

nebo nějaké případné rušivé elementy?
• Bezpečnost - Jsou na trase všechna bezpečností opatření 

zajištěna?
• Mobilita/dostupnost – Je trasa napojena na prostředky 

hromadné dopravy, případně je zde možnost parkování?
• Ubytování – Jsou k dispozici možnosti přenocování?
• Servis/Informace – Je možné využít službu přepravy 

zavazadel a existují na trase informační tabule?



A. 4 km úseky – min. 11 bodů z 30 = volitelná kritéria

Povrch cesty

1. Přírodní povrch
2. Zpevněný povrch s jemným materiálem
3. Špatně schůdné cesty
4. Tvrdý povrch
5. Pěšina
6. Na frekventovaných silnicích
7. Podél frekventovaných silnic

8 b

Systém značení / 

vedení návštěvníků

8. Uznání daného národního značení 
9. Stanoviště s ukazateli
10. Propojení s ostatními značenými turistickými trasami

3 b

Příroda / krajina

11. Rozmanitost, změny krajinného rázu
12. Přírodní zátiší bez ruchu průmyslu nebo dopravy
13. Obzvláště atraktivní krajina
14. Přírodní vodní plochy
15. Bodové přírodní atraktivity
16. Působivé výhledy

10 b

Kultura

17. Atraktivity sídel
18. Regionální pamětihodnosti
19. Nadregionální pamětihodnosti

5 b

Civilizace

20. Intenzivně využívané prostředí
21. Hostince a možnosti občerstvení
22. Zastávky prostředků veřejné dopravy, parkoviště
23. Možnosti odpočinku

4 b



Krušné hory – Hřebenovka a Kammweg



Etapa Úsek Odkaz na mapu Trasa/čas

1 etapa HRANICE – AŠ https://mapy.cz/s/3ecBH 18,6 km – 5:39 h

2 etapa AŠ – SKALNÁ https://mapy.cz/s/3eaAz 23,5 km – 6:40 h

3 etapa SKALNÁ – LUBY https://mapy.cz/s/3ebgf 23,4 km – 6:59 h

4 etapa LUBY – KRASLICE https://mapy.cz/s/3ebl6 19,3 km – 5:48 h

5 etapa KRASLICE – NOVÉ HAMRY https://mapy.cz/s/3ecMh 24,3 km – 7:44 h

6 etapa NOVÉ HAMRY – HORNÍ BLATNÁ https://mapy.cz/s/3ed6D 16,1 km – 5:15 h

7 etapa HORNÍ BLATNÁ – BOŽÍ DAR https://mapy.cz/s/3ed8J 20,7 km – 6:14 h

8 etapa BOŽÍ DAR – MĚDĚNEC https://mapy.cz/s/3ediI 20,4 km – 6:01 h

https://mapy.cz/s/3ecBH
https://mapy.cz/s/3eaAz
https://mapy.cz/s/3ebgf
https://mapy.cz/s/3ebl6
https://mapy.cz/s/3ecMh
https://mapy.cz/s/3ed6D
https://mapy.cz/s/3ed8J
https://mapy.cz/s/3ediI


























Pěší  značení

➢ K 1.1.2018 bylo vyznačeno 42 884,5 km TZT

➢ Celkem je vyvěšeno  65 785 ks směrovek a tabulek

pásová značka

šipka
směrovka

tabulka



Směrovníky – informační  místa

➢ K 1.1.2018 bylo v ČR instalováno 3 662 směrovníků

směrovníky informační místo



Turistické  vývěsní  mapy

➢ K 1.1.2018 bylo v ČR instalováno 1 508 TVM



Na shledanou  na  turistických  trasách

www.kct.cz

Ing. Pavel Přílepek

prilepek@kct.cz

+420 736 754 548

Ing. Jan Havelka

havelka@kct.cz

+420 736 754 000

Zdeňka Šrédlová

zdenka.sredlova@gmail.com

+420 736 754 581

Ladislav Zoubek

ladislav.zoubek@gymso.cz

+420 725 728 570

www.kctkv.cz
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