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ty. Rozměr je daný, 10 x 10 cen-
timetrů. „Strom někdy vyroste 
rychle a značka se rozšíří na 
dvanáct a víc centimetrů, a to 
pak musíme zbrousit, opravit, 
znovu namalovat.“

Pavel Přílepek je rodák z neda-
lekého Tábora, v širokém okolí má 
pod palcem svoje trasy, jinak také 
dva dny v týdnu úřaduje v Pra-
ze na ústředí KČT. „Značení je 
moc hezká práce, ale k tomu je 
také spousta papírování, jedná-
ní s krajskými úřady, obcemi, 
se správami národních parků 
a dalšími subjekty,“ vypočítává. 
Cesta lesem s barvičkami a rašplí 
je už jen třešničkou na dortu!

Co chtít víc? Ve větvích zpívají 
ptáci, zeleň kolem uklidňuje, ni-
kde nikdo. Z návsi Dlouhé Lhoty 
nedaleko Plané nad Lužnicí postu-
pujeme k rybníku Hliňák. Necelé 

tři kilometry zaberou přes hodi-
nu, a to je jenom jeden směr, když 
natíráte, našlapete dvojnásobek. 
„Nedávno jsem se tak zabral do 
práce, že maluju a najednou cí-
tím, že mě něco štíplo nad kot-
ník, vzápětí zase a zase. A kou-
kám, stojím v mraveništi,“ při-
pouští, že se příroda někdy hlásí 
o slovo až moc neodbytně. Kop-
řivy a ostré mlází ani nezmiňuje.

Tři malující bratři 
Malování chce grif, na štětci 

mají oba natěrači drážku, která 
ukazuje míru deseti centimetrů. 
Na kartáči připevněný ostrý hrot, 
vlastní vynález. „Máme rodin-
ný klan, značit chodí i moji dva 
bráchové, dokonce manželky a 
děti. Třeba dcery už se mnou 
byly i v Krkonoších,“ pyšně vy-
počítává Pavel Přílepek. Cesta 

pomalu končí, před oběma pout-
níky je ale další trasa. Musí se 
ještě vyplnit hlášení o značení, 
což je podrobný formulář, který 
navazuje na značkářský příkaz. 

Pomalu se kaboní nebe, pár 
kapek pleskne o čelo, ale nic to 
nebrání v další práci, zelenou 
střídá modrá. Barva je kva-
litní, spíš hustší a speciálně 
namíchaná pro turisty, déšť ji 
ani čerstvou nesmyje. „Roč-
ně objednáváme půldruhé 
tuny barev, máme svého 
výrobce, který přesně ví, 
co potřebujeme.“ K tomu 
se například kupuje deset 
tisíc štětců na tři roky! Inu, 
turistika je velký podnik, 
bez nadsázky se dá říct, že 
pro deset milionů turistů, 
spokojených a neúnavných 
klientů.  Michal CHYTIL 
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   maluje turistické trasy už 30 let

České 
značky až 
v Brazílii

Čeští značkaři vyrážejí nezřídka za 
hranice. Tradiční je například značení tras 
v rumunském Banátu, kde žijí četné české 
komunity. Propojení zdejších vesnic či hor-
ské trasy napomáhají turistickému ruchu. 

České značky jsou také v brazilském 
městě Batayporã, které založil Jan 
Antonín Baťa. V budoucnu se bu-

dou trasovat cesty dokonce 
v dalekém Mongol-

sku.
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Starou značku je Starou značku je 
potřeba oškrábat, potřeba oškrábat, 
ale opatrně, aby ale opatrně, aby 
strom netrpěl!strom netrpěl!

Šablona kvůli přesnosti.

A zelenou 
doprostřed…

Štětec s drážkou Štětec s drážkou 
je jako měrka.je jako měrka.

Mlází je třeba prořezat, 
aby turista nezabloudil.
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