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připravují Slávka Chpová, Ivo Hrubíšek a Martin Raufer foto Andrej Halada, Slávka Chrpová, Čestmír Vala, 

Milan Krčmář, Martin Raufer a archivy Miloslava Doležala a redakce Výletu na každý den Středohoří-Podřipsko

Na vzduchu Andreje Halady

Kudy tudy vede trasa?
Česko má jednu z nejlepších sítí značených 

turistických tras v Evropě. Pro pěší. Cyklistic-

ké trasy se začaly značit v půlce 90. let, za-

žily obrovský boom a dnes mají přes 25 000 

kilometrů. Jezdím po nich často, ale bohužel 

mi jejich systém připadá – na rozdíl od doko-

nalého pěšího systému – poněkud nepřehled-

ný, málo praktický a účelný.

Problém je paradoxně už jen v tom, že cy-

klotras je dnes neuvěřitelné množství. Jsou 

oblasti a místa, kde téměř po každé druhé 

silničce vede nějaká cyklotrasa. Trasy se kří-

ží, vedou jakoby odnikud nikam, vzájemně 

se pletou, většinou čtyřmístná čísla si v hla-

vě snadno zaměníte (např. 4321 a 4312). 

Pokaždé koukám do mapy, po kterém novém 

„čísle“ mám zase jet; cedulí s označením 

cíle je relativně málo. 

Jak se tak motám po trasách a často se na-

konec řídím pěšáckými značkami nebo auto-

mobilovým označením, přemýšlím, jak by šlo 

celý systém inovovat, obdařit ho jasnou lo-

gikou. Co třeba zavést i zde barevné znače-

ní a rozlišit trasy podle délky? Červená nad 

100 km, žlutá pod 20 km atd. Anebo vyčle-

nit jednu barvu na trasy, které jsou kruhové 

a vždy vás dovedou zpět do výchozího bodu. 

Taky by šlo nějak odlišit trasy lépe a hůře 

sjízdné. Případně značit specificky trasy po-

dél řek, trasy horského typu atd.

Nakonec se ale moje přemýšlení vždyc-

ky dostává do slepé uličky, nic skutečně 

kvalitního nedokážu vymyslet. Požadavků 

na to, jak má značení tras vypadat, jakým 

účelům má sloužit, je hodně. Změna ce-

lého systému by také znamenala obrovské 

náklady: těch stávajích 25 000 kilometrů 

by se muselo znova přeznačkovat, všechny 

mapy a atlasy s cyklotrasami by rázem ztra-

tily na aktuálnosti a museli byste si koupit 

nové. I kdyby někdo jasnozřivý dokázal sku-

tečně smysluplný systém vymyslet, nedoká-

žu si představit, že by se za dané situace 

i realizoval.

Netřeba však úplně zoufat. První pěší turi-

stická značka na území Čech byla vyznače-

na v roce 1889 (vedla podél Svatojánských 

proudů nad Štěchovicemi) a celý systém se 

vyvíjel a zdokonaloval ještě další dlouhá de-

setiletí, dokonce i po druhé světové válce. 

Můžeme se tedy utěšovat, že někdy v roce 

2070 se budeme v systému našich cyklotras 

možná už orientovat bez problémů.

Andrej Halada, www.navzduchu.cz
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Příkladné cyklistické infocentrum
Nově zrekonstruované centrum volnočasových aktivit najdete v prostoru Staré vodárny při vstupu do národního parku Podyjí nedaleko Znojemské 

přehrady. V tomto centru se střídají členové cykloklubu, kteří jsou znalí okolí a umějí poradit a zhodnotit náročnost trasy s ohledem na zájemce 

o výlet. Rodičům s vozítkem doporučí trasy, nabídnou místa na občerstvení a vybaví všechny cyklisty mapovými podklady regionu. Vyškolený per-

sonál je připraven pomoci při opravě kola, doplnit cyklistickou výbavu, vyhledat potřebné informace a nabídnout pro cyklisty dostupné a zajímavé 

cíle. Návštěvníci centra si mohou vyzvednout přehled třiceti kontaktních bodů v projektu Self Service – Místa technické a první pomoci. V centru 

je i půjčovna trekkingových i horských kol i nejnovějších elektrokol. Flotila jízdních kol je rozšířena o netradiční dopravní prostředek – „cykloko-

čárek“. V cyklocentru si můžete také doplnit vodu a bezplatně vám budou poskytnuty i energetické nápoje. Zakoupit si můžete i cyklistické láhve 

a různé druhy tyčinek a gelů.
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