
Desatero 
o značení 
1/ Značky v dnešní podobě pocháze-

jí z 20. let minulého století, tehdy 
byly jen bílo-červené, postupně se rozší-
řil počet barev.

2/ Předtím měly značky také tři 
pruhy, ale prostřední červený 

byl širší a značky byly větší.

3/ Od roku 1916 jsou používány 
barvy červená, modrá, zelená 

a žlutá, jak je známe dnes a rozměr 
značky se ustálil na 10 x 10 cm. 

4/ Značkaři mají služební »hod-
nostní« odznak ve čtyřech 

barvách. Nejvyšší je červený za vy-
značení 500 km tras. 

5/ Nelze říci kolik značek připa-
dá na jeden kilometr, neměly 

by být od sebe dál než 250 metrů. 
V nepřehledném terénu jsou značky 
umístěny tak, že je vidět od jedné 
na druhou. Značkař namaluje za 
den průměrně 5 až 7 km.

6/ Obnově tras předchází dů-
kladné plánování, značkaři 

si na začátku sezony vyzvednou 
značkářské příkazy a splnění pak 
ohlašují.

7/ Provádějí se i revize ob-
novených cest, zda se na 

něco nezapomnělo a mohla se 
případně dát značkařům zpětná 
vazba. 

8/ Češi mají také jednu 
trasu v evropském top 

hodnocení Leading Quality 
Trails Best of Europe. Vede po-
dél Lužnice z Plané nad Luž-
nicí přes Tábor, Bechyni až do 
Týna nad Vltavou. Měří 55 km. 

9/ První trasa byla vy-
značena 11. května 

1889, vedla ze Štěchovic 
ke Svatojánským proudům. 
Dnes je ale část zatope-
na přehradou na vltavské 
kaskádě. Historicky druhá 
trasa z prosince 1889 vede 
z Berouna přes Svatý Jan 
pod Skalou na Karlštejn.

10/ Barvy značek 
mají své záko-

nitosti. Červená je dál-
ková nebo hřebenová. 
Modré značky jsou spíš 
pro regionální trasy, ze-
lené jsou místní a žluté 
spojky a zkratky, které 
doplňují síť. Nemusí to 
však platit bez výjimky. 

 Předpokládám, že 
značkaři chodí bez nároku na 
finanční ohodnocení.

„Dostanou stovku na oběd a je 
jim hrazeno jízdné. Většinou to 
dělají v okolí bydliště, ve svém re-
gionu.“

 Vznikají ještě nové trasy?
„Ročně zhruba stovka kilomet-

rů přibude, některé ale také zani-
kají. Lidé je buď nevyužívají, nebo 
vedou po silnicích, které jsou více 
frekventované. Někdy musíme 
trasu dočasně zavřít kvůli polo-
mům, těžbě dřeva, sesuvu půdy.“

 Jak vysvětlíte, že máme 
nejhustší síť tras na světě?

„Je to dáno historicky, členitým 

terénem, jsme malá země. Ovšem 
Němci, Slováci, Maďaři nebo Po-
láci jsou také velcí turisté. Němec-
ké spolky ostatně v pohraničí dě-
laly první trasy.“

 Proč je turistika tak 
oblíbená? 

„Lidé utíkají od městského nebo 
pracovního stresu a dalšího shonu, 
je to pro ně příjemný oddech, pro-
stě útěk od starostí.“

 Moc to nestojí a nejsou 
limity. 

„Až dojdete, tak dojdete. Čas 
vás nehoní a můžete chodit v kaž-
dém věku. Staří s mladými, potká-
váte se na cestě, má to plno výhod 
včetně zdravotních benefitů.“
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maluje značky maluje značky 
30. sezonu!30. sezonu!

Značkařský 
příkaz.

Komplet nářadíčko na malování.

Pilka, kartáč, 
to všechno 
je nutné.

Barvičky mají 
speciální hustotu.

Z celkových 43,5 tisíce
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