
Zasady użytkowania oznakowanych szlaków rowerowych:
• Rowerzyści poruszają się na rowerach na własne ryzyko, szlaki nie są utrzymywa-

ne, należy liczyć się z gorszym stanem jezdni. 
• Na oznakowanych szlakach turystycznych pierwszeństwo mają turyści piesi. 
• Na pozostałych drogach, których nie dotyczą zasady ruchu drogowego, ruch go-

spodarczy ma pierwszeństwo przed rowerzystami. 
• Dozwolone są jazdy w grupie liczącej do 10 osób. 
• Na terenie parku krajobrazowego zabrania się nieuzasadnionego używania sygna-

łów dźwiękowych. 
• W sezonie zimowym, gdy leży pokrywa śnieżna, nie można jechać rowerem po 

szlakach narciarskich oraz po terenie wyznaczonych ośrodków narciarskich. 
• Rowerzyści mają obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów obowiązujących 

na terenach objętych szczególną ochroną, przestrzegania oznakowania Dyrekcji 
Parku Krajobrazowego, Klubu Czeskich Turystów oraz górskiego pogotowia ratun-
kowego Horská služba. 

Jak znaleźć drogę, korzystając ze znaków? 
Mimo że szlaki są dobrze oznakowane, to należy jednak, poruszając się po nich, 
uważnie śledzić znaki. Aby się nie zgubić lub nie zejść, lub nie zjechać ze szlaku, 
należy przestrzegać poniższych zasad:
-  Należy uważnie śledzić przede wszystkim przejazdy przez miejscowości, gdzie ozna-

kowany szlak przecina się zazwyczaj z ulicami lub drogami, na które oznakowany 
szlak może skręcić.

-  Uwagę należy poświęcać wszystkim rozdrożom. Znaków należy szukać przede 
wszystkim za rozdrożem. Jeżeli w żadnym kierunku nie ma znaków, należy kontynu-
ować jazdę w kierunku poprzednim, czyli prosto.

-  Na odcinkach polnych znaków należy szukać na oznakowanych słupkach lub więk-
szych głazach.

-  Na dłuższych odcinkach bez skrętu i bez rozdroża znaki umieszczone są przynajmniej 
co 250 m (na terenowych szlakach rowerowych co 500 m).

-  Przejeżdżając przez większe pasma lub inne otwarte tereny, należy uważnie przej-
rzeć przeciwległe pobocze, żeby sprawdzić, czy nie znajduje się tam duży znak. Jeżeli 
go nie ma, należy tę otwartą przestrzeń przejść mniej więcej w dotychczasowym kie-
runku oznakowanego szlaku, a potem po drugiej stronie poszukać kolejnych znaków.

-  Przy zbiegu znaków różnego koloru należy popatrzeć, czy wśród nich jest znak na-
szego szlaku. Jeżeli go nie ma, oznacza to, że minęliśmy miejsce, w którym powi-
nniśmy skręcić, i należy tam wrócić. Czasami można też znaleźć znak wielokolorowy, 
w którym brak któregoś paska koloru wiodącego, chociaż paski koloru informujące-
go o rodzaju szlaku są. W takiej sytuacji należy kontynuować wybraną trasę. 

-  Jeśli się obawiamy, że zjechaliśmy ze szlaku, należy częściej patrzeć za siebie, aby się 
przekonać, czy oznakowanie w przeciwnym kierunku nie jest bardziej pewne.

Wędrowanie po oznakowanych szlakach jest przyjemnością i często poszukiwaniu znaków 
towarzyszy wiele zabawy. Dlatego serdecznie zapraszamy na wycieczkę do Czeskiego Raju.
Na terenie parku krajobrazowego należy poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach!
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Republika Czeska należy do państw z najlepszą i najgęstszą siecią oznakowania tury-
stycznego dla turystyki pieszej, która uważana jest za najlepiej rozwiniętą w Europie. 
Oznakowaniem szlaków turystycznych zajmuje się przede wszystkim Klub Czeskich 
Turystów [Klub českých turistů, KČT], który już od 1889 roku udostępnia najpiękniejsze 
zakątki Czech. Zajmuje się znakowaniem nie tylko szlaków pieszych, ale także rowe-
rowych, narciarstwa biegowego oraz jeździeckich (tzw. szlaków konnych). W Czeskim 
Raju znajdują się oznakowane szlaki piesze i rowerowe.

Oznakowany szlak turystyczny to taki, wzdłuż którego umieszczone są znaki tu-
rystyczne. Zazwyczaj narysowane są na drzewach, słupach i innych obiektach. Szlaki 
prowadzą najczęściej przez ciekawe miejsca, które są zaznaczone na mapach tury-
stycznych. 

1. Oznakowane szlaki piesze

Ten znak stosowany jest na większości oznakowanych szlaków. Składa 
się z trzech pasków, dlatego nazywany jest paskowym. Skrajne paski 
są białe i służą przede wszystkim do uwidocznienia znaku w terenie. 
Środkowy pasek oznacza kolor oznakowanego szlaku. Może być 
czerwony, niebieski, zielony albo żółty.

Na rozdrożach i w miejscach, gdzie należy skręcić, znak paskowy uzu-
pełniony jest strzałką.

Jeżeli kilka oznakowanych szlaków biegnie równolegle, są oznakowane 
połączonym znakiem z dokładnie określoną kolejnością kolorów.

• Tak oznakowany szlak narysowany jest na mapie linią ciągłą o odpowiednim kolorze.

Takie znaki stosowane są do oznakowania krótkich lokalnych ścieżek 
spacerowych i tras okólnych (pętli).

• Tak oznakowany szlak narysowany jest na mapie linią przerywaną o odpowiednim 
kolorze.

W przypadku ścieżek edukacyjnych jako kolor wiodący stosowany jest 
wyłącznie zielony. Do ciągłego oznakowania szlaku turystycznego 
używa się go tylko wtedy, gdy nie biegnie wspólnie z innym szlakiem. 
Ścieżki edukacyjne oznakowane są albo wyłącznie specjalnymi znaka-
mi ścieżki edukacyjnej, albo także lokalnymi lub paskowymi znakami.

• Na mapie takie trasy są zaznaczone zieloną linią „kreska – kropka“. 

Jeżeli w odległości maksymalnie 1 km od głównej trasy szlaku (oznakowanego zna-
kiem paskowym) znajduje się ciekawe miejsce, to odcinek ten bywa zaznaczony tzw. 
znakami ikonicznymi: 

Znak pokazujący drogę do ruiny.

Znak pokazujący drogę do punktu widokowego.

Znak pokazujący drogę do źródła.

Znak pokazujący drogę do innego ciekawego miejsca (np. do form skal-
nych, drzew pomników, kaplic itp.)

Znak oznaczający koniec oznakowanego szlaku oraz koniec drogi 
do zaznaczonej atrakcji.

Tablice informują o nazwie miejsca lub o jego wysokości nad poziomem 
morza, kierunkowskazy zaś o odległości w kilometrach do kolejnych 
miejsc na szlaku. Znajdują się na skrzyżowaniach, w miastach, wio-
skach oraz w innych miejscach o znaczeniu turystycznym.

2. Oznakowane szlaki rowerowe

Oznakowanie szlaków rowerowych różni się od oznakowania szlaków pieszych przede 
wszystkim kolorem. Wszystkie elementy oznakowania rowerowego mają żółty kolor 
tła. To wszystko, co na znakach szlaków pieszych było białe, na znakach szlaków rowe-
rowych jest żółte. W porównaniu ze znakami pieszymi znaki rowerowe są dwukrotnie 
większe, aby były lepiej widoczne dla rowerzystów. 

Oznakowanie szlaków rowerowych jest dwojakiego rodzaju:

a) Turystyczne szlaki rowerowe
Prowadzą w większości przypadków po gorszej jakości drogach polnych i leśnych lub 
w terenie.

  
Szlaki rowerowe są oznakowane znakami paskowymi. Paski skrajne 
są żółte, a środkowy może być czerwony, niebieski, zielony albo bia-
ły. Na rozdrożach i w miejscach, gdzie należy skręcić, znak paskowy 
uzupełniony jest strzałką

Również kierunkowskazy, w przeciwieństwie do znaków pieszych,  
mają żółte tło, informują, ile kilometrów jest do kolejnego miejsca 
na szlaku, mają tylko dwie linijki tekstu, a w nagłówku widnieje na-
pis „Cyklotrasa KČT č. ...“[Szlak Rowerowy KČT nr…]

b) Szlaki rowerowe
Prowadzą po drogach, w tym lokalnych lub gospodarczych. Ich oznakowanie jest po-
dobne do znaków drogowych dla kierowców. Stosowane są trzy podstawowe znaki ro-
werowe: informacyjny przed skrzyżowaniem, tablica kierunkowa i tabliczka kierunkowa:

Na wszystkich znajduje się symbol roweru, numer danego szlaku, a na znakach kierun-
kowych także odległość w kilometrach do kolejnego miejsca na szlaku. Umieszczane 
są podobnie jak znaki drogowe przed każdym skrzyżowaniem lub skrętem szlaku ro-
werowego

• Tak oznakowane szlaki są zaznaczone na mapach najczęściej linią koloru różowego 
lub fioletowego, składającą się z pustych kółek. Często są uzupełnione numerem lub 
kolorem szlaku rowerowego.

W Czeskim Raju nie ma jak na razie specjalnych znaków dla osób niepełnosprawnych. 
Osoby te oraz rodziny z wózkami dziecięcymi powinny korzystać ze szlaków rowero-
wych, gdyż jest mniejsze ryzyko napotkania tam trudno przejezdnego odcinka. Nato-
miast rowerzyści powinni unikać szlaków pieszych, ponieważ jest tam wiele schodów 
lub niemożliwych do przejechania elementów antyerozyjnych, ponadto istnieje ryzy-
ko kolizji z turystami pieszymi. Na drogach zupełnie nieodpowiednich dla turystów 
na dwóch kółkach wiszą tablice „Cesta pouze pro pěší“ [Szlak tylko dla pieszych], 
umieszczone przez Dyrekcję Parku Krajobrazowego Czeski Raj. Wjeżdżając na tak 
oznakowany pieszy szlak turystyczny, narażamy się na zapłacenie kary!

            


