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TÁBOR (mich) – Manažer zna-
čení KČT Pavel Přílepek je vystu-
dovaný elektroinženýr, pracoval 
na Temelíně, v jihočeské Madetě, 
připravoval pro firmy informační 
systémy (podobnost se značením 
čistě náhodná?), ale poslední tři 
roky se věnuje turistům profesio-
nálně.

 Jak jste se dostal ke 
značení?

„Už na střední škole jsem byl 
v Klubu českých turistů, ale až 
později jsem na jednom školení 
potkal Karla Markvarta, šéfa a ne-
stora značení a funkcionáře KČT. 
Když šel do důchodu, slovo dalo 
slovo a převzal jsem to po něm.“

 Vzpomenete si na vaši 
první namalovanou značku?

„Zřejmě někde ve Veselí nad 
Lužnicí, protože jsme značili ces-
tu na Metel, což je jez na Nežárce. 
Trasa pak vede ještě dál.“

 Jak se stane člověk 
značkařem?

„Baví ho chodit, poznávat, 
uspokojí ho, když dělá něco uži-
tečného. Musí projít školením, 
nejprve chodí ve dvojici se zkuše-
nějším, později už může vést tým 
on.“

 Chodí se ve dvou?
„Je to praktičtější, víc očí víc 

vidí. Často chodí manželské dvo-
jice, pracují a relaxují u toho, mají 

společný zájem. Jak já říkám, nej-
lepší jsou mladodůchodci. Skonči-
li v práci, jsou stále čiperní, chtějí 
něco dělat.“

 Kolik máte značkařů?
„Máme 1850 značkařů na pěší 

trasy a zhruba 350 značkařů, kte-
ří dělají cyklotrasy. Ročně zhruba 
stovku značkařů proškolíme, pro-
tože ti starší ubývají. Letos se ško-
lilo vinou covidu asi jen šedesát 
značkařů, a to ještě distančně.“

 A kolik kilometrů tras se 
musí obnovit?

„Cyklus obnovy je tříletý, což 
ročně znamená revizi zhruba 15 
tisíc kilometrů tras z celkových 
43,5 tisíce, které v zemi máme.“

Obnovíme 15 tisíc kilometrů tras  

Uprostřed pole, tady je to 
výhodné, značky není kam malovat...

Tandem právě maluje značky Tandem právě maluje značky 
po směru a proti směru. po směru a proti směru. 

Značky jsou Značky jsou 
pýchou české pýchou české 
turistiky, jsme turistiky, jsme 
v tom nejlepší!v tom nejlepší!

Tak za tři roky znovu. Táborsko 
má pan Přílepek obšlápnuté komplet, 
je to zhruba 700 km turistických tras.
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