
Pravidla pro používání cyklistických značených tras:

• Jízda na kole je na vlastní nebezpečí, trasy nejsou upravovány, je nutno 
očekávat zhoršený stav vozovek. 

• Na turistických značených trasách mají přednost pěší turisté. 

• Na ostatních komunikacích, na které se nevztahují podmínky provozu na po-
zemních komunikacích, má hospodářský provoz přednost před cyklisty. 

• Skupinové jízdy jsou povoleny do počtu 10 osob. 

• Na území CHKO je zakázáno bezdůvodně používat zvukových znamení. 

• Jízdu na kolech nelze provozovat v zimním období při sněhové pokrývce 
na lyžařských trasách a ve vyhrazených lyžařských areálech. 

• Cyklisté jsou povinni dodržovat veškeré předpisy zvláště chráněných území, 
respektovat značení Správy CHKO, KČT a Horské služby ČR. 

Jak najít podle značek cestu? 
Trasy jsou dobře značeny, přesto je potřeba pozorně sledovat značky při pohybu 
či jízdě po značených trasách. Abyste se neztratili a nesešli z trasy, dodržujte 
následující zásady:
-  Pozorně sledujte především průchod obcemi, kde značenou trasu křižují 

zpravidla ulice nebo cesty, na něž by značená trasa mohla odbočit.
-  Věnujte pozornost všem rozcestím. Značky hledejte především za rozcestím. 

Pokud nenajdete v žádném směru pokračování, zvolte původní, tj. přímý 
směr cesty.

-  V polních úsecích hledejte značky na značkařských kolících či větších kamenech.
-  Na delších úsecích bez odboček a rozcestí naleznete značky nejdále 

po 250 m (u terénních cyklotras po 500 m).
-  Při přechodu větších pasek nebo jiné otevřené plochy pečlivě prohledejte 

protilehlý okraj, zda někde neobjevíte velkou značku – tzv. volavku. Pokud 
zde není, přejděte tuto volnou plochu přibližně v dosavadním směru znače-
né trasy a poté na druhé straně pátrejte po dalších značkách.

-  Při souběhu značek různých vedoucích barev sledujte, zda se mezi nimi vy-
skytuje značka vaší trasy. Pokud zmizela, znamená to, že jste přešli nebo 
přejeli její odbočení a musíte se k němu vrátit. Někdy také naleznete ví-
cebarevnou značku, ve které chybí některý pás vedoucí barvy, ačkoli pásy 
upozorňovací barvy provedeny jsou. V tomto případě se stále pohybujete 
po vámi zvolené trase. 

-  Máte-li obavy, že jste z trasy sešli, častěji se ohlížejte, abyste se přesvědčili, 
zda značení v protisměru není spolehlivější.

Putování po značených trasách je příjemné a mnohdy si užijete při hledání zna-
ček plno legrace. Proto neváhejte a vyrazte na výlet do Českého ráje.

V chráněné krajinné oblasti se pohybujte pouze po vyznačených trasách!
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TURISTICKÉ 
ZNAČENÍ

Český rájČeský rájČeský rájČeský ráj



Česká republika patří mezi země s nejdokonalejší a nejhustší sítí turistického 
značení pro pěší turistiku, která je hodnocena jako nejlepší v Evropě. Turis-
tické trasy značí především Klub českých turistů (KČT), který již od r. 1889 
zpřístupňuje nejkrásnější zákoutí České republiky. Kromě pěších vyznačuje též 
trasy pro cyklisty, běžkaře a jezdce na koních (tzv. hipotrasy). V Českém ráji 
naleznete značení pro pěší trasy a trasy pro cyklisty.

Turistická značená trasa je tedy trasa vyznačená turistickými značkami. 
Namalované jsou zpravidla na stromech, sloupech a jiných objektech. Trasy 
bývají vedeny zajímavými místy a najdete je v turistických mapách. 

1. Značené trasy pro pěší

Pro většinu značených tras pro pěší se používá tato značka. Ta je 
tvořena ze tří pásů − proto se jí říká pásová. Krajní pásy jsou bílé 
a slouží hlavně ke zvýraznění značky v terénu. Prostřední pás ur-
čuje barvu značené trasy. Je červený, modrý, zelený nebo žlutý.

Na rozcestích či odbočkách je pásová značka doplněna šipkou.

Vede-li více značených tras společně, jsou značeny sloučenou 
značkou v přesně určeném pořadí barev.

• Na mapě je takto vyznačená trasa zakreslena plnou čarou, v příslušné barvě.

Používá se pro značení krátkých místních vycházkových tras 
a okruhů.

• Na mapě je takto vyznačená trasa zakreslena přerušovanou čarou, v pří-
slušné barvě.

U naučných stezek se používá jako vedoucí barva výhradně zele-
ná. Na souvislé značení turistické trasy se používá jen v případě, 
že nevede v souběhu s jinou trasou. Naučné stezky se značí bu� 
právě speciálními značkami naučné stezky, nebo také místními 
či pásovými značkami.

• Na mapě je takto vyznačená trasa zakreslena čerchovaně (čárka − tečka), 
zelenou barvou. 

Pokud je max. 1 km od hlavní trasy (značené pásovou značkou) zajímavé mís-
to, bývá tento úsek vyznačen tzv. významovými značkami: 

Značka pro trasu ke zřícenině.

Značka pro trasu na místo s rozhledem.

Značka pro trasu k pramenu, studánce.

Značka pro trasu k jinému zajímavému místu (např. ke skalním 
útvarům, památným stromům, kaplím apod.)

Značka pro konec značené trasy a konec významové odbočky.

Tabulky informují o názvu místa, popř. o jeho nadmořské výš-
ce, směrovky o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům 
na trase. Nalezneme je na křižovatkách, ve městech, vesnicích 
a na dalších turisticky významných místech.

2. Značené trasy pro cyklisty

Značení tras pro cyklisty se od pěších liší především v barvě. Všechny prvky 
cyklistického značení mají žlutou podkladovou barvu. Vše, co bylo u pěšího 
značení bílé, je tedy u cykloznačení žluté. Oproti pěším značkám jsou cyk-
loznačky přibližně jednou tak velké, aby byly pro cyklisty lépe viditelné. 

Značení cyklistických tras je dvojího druhu:

1. Cykloturistické trasy  
Vedou většinou po horších polních či lesních cestách nebo terénem.

  
Cykloturistické trasy jsou značeny pásovými značkami. Mají 
krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo 
bílý. Na rozcestích či odbočkách je pásová značka doplněna 
šipkou.

Směrovky mají oproti pěším opět žlutý podklad, informují 
o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase, mají 
jen dvě řádky textu a v záhlaví napsáno:
Cyklotrasa KČT č. ...

2. Cyklotrasy
Vedou po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích. Jejich značení 
je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Používají se tři 
základní cykloznačky: Návěst před křižovatkou, Směrová tabule a Směrová 
tabulka:

Na všech najdete symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilo-
metrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umís	ují se stejně jako dopravní 
značky před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy.

• Na mapách jsou takto vyznačené trasy zakresleny nejčastěji čárou tvoře-
nou z dutých koleček, která má růžovou či fialovou barvu. Mnohdy jsou 
doplněny číslem nebo barvou cyklotrasy.

V Českém ráji dosud neexistují zvláštní značky pro hendikepované. Ti a rodi-
ny s kočárky by měli využívat nabídku cyklotras, na kterých je menší riziko, 
že narazí na obtížně průjezdný úsek. Naopak cyklisté by se měli vyhýbat pěším 
trasám, nebo	 na nich je řada schodů či nesjízdných protierozních prvků, hro-
zí také kolize s pěšími turisty. Na cestách zcela nevhodných pro cykloturisty 
se setkáte s tabulkami „Cesta pouze pro pěší“, které rozmístila Správa CHKO 
Český ráj. Pokud vjedete na takto označenou pěší turistickou trasu, vystavu-
jete se možnému postihu!

            


