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Abstrakt 

 

Název:     Turistika a naučné stezky v Jizerských horách 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je představení pěší, cyklo a lyžařské turistiky jakožto 

nejvyužívanějších druhů v CHKO Jizerské hory, seznámení s oblastí 

Jizerských hor a naučnými stezkami, které se zde nachází v současnosti, 

a přiblížit potenciál pro jejich rozvoj v budoucnosti. 

Metody:  Pro představení pěší, cyklo a lyžařské turistiky, CHKO Jizerské hory 

a naučných stezek byla využita odborná literatura, webové stránky stěžejních 

institucí, kterými jsou Klub českých turistů, Agentura ochrany přírody 

a krajiny České republiky a další. Pro vytvoření přehledu o současném stavu 

naučných stezek v CHKO Jizerské hory a možných alternativách pro jejich 

rozšíření byla provedena internetová rešerše, porovnání a rozebrání získaných 

informací a uvedených do souvislosti s oblastí Jizerských hor.      

Výsledky: Všechny naučné stezky v CHKO Jizerské hory jsou zaměřeny na pěší 

turistiku. Jejich zpracování je vždy formou informačních tabulí. Na naučných 

stezkách v jiných oblastech už jsou vyzkoušeny moderní technologie 

využívající mobilní telefony, které použití tabulí eliminují, což je výhodné 

v mnoha ohledech. 

Závěry:  Pro Jizerské hory byl objeven nevyužitý potenciál pro rozšíření naučných 

stezek také pro cyklo a lyžařskou turistiku, které zde zatím chybí. Stávající 

systém tabulí by mohl být doplněn moderními technologiemi, případně 

by mohly být nové stezky za použití mobilních telefonů budovány celé. 

Pro toto využití je třeba pouze zvolit systém, který nevyžaduje pokrytí 

mobilním operátorem. Oba směry by znamenaly zcela nový posun při tvorbě 

naučných stezek v oblasti. 

Klíčová slova: aktivity v přírodě, turistika, pěší turistika, cykloturistika, lyžařská 

turistika, Jizerské hory, CHKO Jizerské hory, naučná stezka 

  



 

 

Abstract 

 

Title:           Turistika and Educational Trails in the Jizerské hory 

 

Objectives: The main targets of the theses are to introduce hiking, biking and cross-

country skiing as the most used types of turistika kinds in the Jizerské hory 

Mountains PLA, to get acquainted with the Jizerské hory and educational 

trails located there and to explain the potential for their development 

in the future. 

Methods:  To introduce hiking, biking and cross-country skiing, the following sources 

have been used: outdoor activities, the Jizerské hory Mountains PLA 

and educational trails professional literature; websites of main institutions, 

i. e. Czech Tourist Club, Nature and Landscape Protection Agency 

of the Czech Republic and further available. To create an overview of the 

current state of educational trails in the Jizerské hory Mountains PLA 

and possible alternatives for their expansion, the internet research has been 

carried out and the obtained information have been related to the Jizerské 

hory. 

Results:    All educational trails in the Jizerské hory Mountains PLA are focused 

on hiking. They are realized in the form of information boards. Modern 

technologies using smartphones, which could eliminate the use of boards, 

have already been used on educational trails in other areas. They are 

advantageous in many points of view. 

Conclusions: There has been discovered an untapped potential for the expansion 

of contemporarily non-existing trails for biking and cross-country skiing 

in the Jizerské hory. The existing system of boards could be upgraded 

with modern technologies; or new trails for smartphone users only could be 

realized there. The system that doesn’t require a mobile provider coverage 

is needed to be chosen to succeed in such a target. Both possibilities would 

result in a notable progress in the realization of educational trails in the area. 

Keywords: outdoor activities, hiking, biking, cross-country skiing, the Jizerské hory, 

the Jizerské hory Mountains PLA, educational trail  
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1 Úvod 
Pohyb a aktivity v přírodě jsou od pradávna součástí lidského života a harmonického 

rozvoje člověka. V moderní společnosti se často vytrácí z každodenního života a tím spíše 

mají lidé tendenci ve volném čase vyrazit do přírody, kde mohou kultivovat i rozvíjet svůj 

psychický i fyzický potenciál, vztahy a poznávat krásu a jedinečnost přírodního prostředí. 

Aktivní čas strávený v přírodě přináší podporu zdraví a zdravého životního stylu, řadu 

výchovných prvků, které napomáhají osobnostnímu růstu i společenskému rozvoji 

a nabízí i příležitost k přímému obohacení novými poznatky. Právě pobyt v přírodě 

napomáhá nejen rozvoji člověka samotného, ale také jeho vztahu k přírodě, pochopení 

jejích zákonitostí a potřeby přírodu chránit a pečovat o ni. 

Turistika v oblasti aktivit v přírodě patří v České republice mezi hojně využívané činnosti 

a v různých úrovních náročnosti je dostupná pro širokou veřejnost. V CHKO Jizerské 

hory patří mezi nejčastěji využívané druhy turistika pěší, cyklo a lyžařská. Místní 

podmínky jsou pro všechny tři druhy zcela ideální, přestože se jedná o hory, nejsou příliš 

vysoko položené, není vždy nutné absolvovat velká převýšení a nabízí cesty 

od asfaltových silniček až po lesní pěšiny. Jsou tak vhodné pro turisty všech kategorií. 

Turistika je vhodná pro rekreaci jedinců i skupin, nabízí nejen fyzickou aktivitu, 

jejíž obtížnost lze přizpůsobit úrovni účastníků, ale také kulturně poznávací činnost, která 

je pro turistiku zcela typická. Právě kulturně poznávací činnosti nabízí poznávání dané 

oblasti, její přírody a historie, což je pro turisty často stěžejní motiv jejich aktivity. 

Naučné stezky patří mezi možnosti vzdělávání a předávání informací přímo v daném 

místě a pod přímým dojmem přírodního prostředí. Jejich cílem je přiblížit přírodu, 

její hodnotu a krásy široké veřejnosti v místech, která jsou přírodně i kulturně zajímavá. 

Mají tak velký potenciál v ekologické výchově a rozšíření kulturně poznávací činnosti 

v turistice. 

CHKO Jizerské hory byla vyhlášena před více než 50 lety, prošla si zajímavých historický 

vývojem a nabízí krásnou zalesněnou přírodu s mnoha vzácnostmi v oblasti fauny i flory, 

kterou poskytuje k návštěvám letním i zimním turistům. S její přírodní i historickou 

hodnotou a zajímavostmi seznamuje turisty řada naučných stezek, které se vyskytují 

v různých částech Jizerských hor. 

Práce se věnuje přiblížení aktivit v přírodě, blíže pak turistice, a to především pěší, cyklo 

a lyžařské, a jejímu vlivu na člověka. Zabývá se také přírodním prostředím, se kterým 
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jsou tyto aktivity spjaty, a vzájemnému vztahu člověka a přírody. Věnuje se 

CHKO Jizerské hory a naučným stezkám stávajícím i možnostem, jak tuto formu 

ekologické výchovy v oblasti dále rozvíjet. 
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2 Cíle, úkoly a metodika práce 

2.1 Cíle práce 

Představit pěší, cyklo a lyžařskou turistiku jakožto nejvyužívanější druhy v CHKO 

Jizerské hory, seznámení s oblastí Jizerských hor a naučnými stezkami, které 

se zde nachází v současnosti, a přiblížit potenciál pro jejich rozvoj v budoucnosti. 

 

2.2 Úkoly práce 

Úkoly práce jsou následující: 

• přiblížit vztah člověka a přírody 

• charakterizovat aktivity v přírodě 

• představit turistiku jakožto aktivitu v přírodě a konkrétněji představit pěší, cyklo 

a lyžařskou turistiku 

• představit CHKO Jizerské hory a její spojení s turistikou 

• přiblížit naučné stezky, jejich význam a způsoby realizace 

• vytvořit přehled naučných stezek v CHKO Jizerské hory 

• nabídnout alternativní řešení pro tvorbu nových stezek v CHKO Jizerské hory 

 

2.3 Metodika práce 

Pro práci byla využita rešerše dle uvedených cílů a úkolů v odborné literatuře 

a také na internetových stránkách důležitých institucí jako Klub českých turistů, 

Ministerstvo životního prostředí nebo Agentury ochrany přírody a krajiny České 

republiky. Internetová rešerše zahrnovala také elektronické učebnice, přednášky, články 

a další podklady k tématu dle uvedených úkolů. Pro zmapování současného stavu 

a nabídky naučných stezek v CHKO Jizerské hory byly využity literární zdroje i internet, 

kde byly také vyhledány nové možnosti pro tvorbu naučných stezek, které byly následně 

zhodnoceny, porovnány a dány do souvislosti s oblastí Jizerských hor. 

Klíčová slova pro vyhledávání zdrojů:  

člověk a příroda, výchova v přírodě, aktivity v přírodě, sporty v přírodě, turistika, pěší 

turistika, cykloturistika, lyžařská turistika, Jizerské hory, CHKO Jizerské hory, naučná 

stezka, naučná stezka v CHKO Jizerské hory, naučná stezka s mobilním telefonem, 

jak vytvořit naučnou stezku 
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3 Rešerše literatury 
V této části jsou shrnuty teoretické poznatky o vztahu přírody a člověka, aktivitách 

v přírodě, které člověk provozuje, a blíže jsou popsány turistika pěší, cyklo a lyžařská. 

Charakterizována je také oblast Jizerských hor a CHKO Jizerské hory, která je v této 

oblasti zřízena. Představeno je také téma naučných stezek, jejich podstata a zpracování. 

 

3.1 Lidé a příroda 

Příroda byla vždy důležitou součástí lidského života, rozvoje a jeho životního prostředí. 

Stejně, jako se člověk a společnost přizpůsobovali ve svém vývoji přírodě, tak se také 

příroda přizpůsobovala člověku a společnosti. Jde o velmi úzký a oboustranný vztah 

a vzájemnou závislost. Člověk vždy využíval přírodní zdroje, dříve bohužel často 

bez ohledu na přírodu, což začalo vést k ohrožování rovnováhy přírody a mnohdy 

až k ekologickým katastrofám. Ochrana přírody a péče o přírodu se tak stala důležitým 

tématem současné i budoucích generací (Sýkora a kol., 1986).  

Vztah člověka k přírodě se neustále vyvíjí a díky technickému pokroku se neustále 

snižuje požadavek na fyzickou práci člověka. Příroda se tak stává především prostředkem 

k rekreaci. Nadále je však i prostředím pro tělocvičné a pohybové aktivity ovlivňující 

fyzickou i psychickou hygienu člověka, které jsou důležitou složkou zdravého životního 

stylu. Tělesná kultura se postupně přesunula do kulturního života a mezi důležité 

prostředky výchovy. Pro výchovu je příroda ideálním prostředím, protože není příliš 

ovlivněna technickým pokrokem. Mnoho lidí žije ve velkých městech a přichází 

o obklopení přírodou a přirozené přírodní prostředí, jejich život je ovlivněn technickými 

vymoženostmi, znečištěným vzduchem a dalšími okolnostmi, což je v závěru vede 

k potřebě návratu k přírodě jako základu celkové zdravotní prevence a rekreace.  

Technický rozvoj ovlivňuje nejen člověka, ale i samotnou přírodu, a proto je ochrana 

a péče o přírodu nezbytnou součástí aktivit v přírodě. Příroda je zásadním prvkem 

ovlivňujícím harmonický způsob života a její vliv je podmíněn také její stavem. Zájem 

o pobyt v přírodě vede nejen k nutnosti regulace chování jednotlivců v přírodním 

prostředí, ale také celé společnosti (Sýkora a kol., 1986). 
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3.1.1 Tvorba a ochrana životního prostředí 

Využíváním přírody pro své činnosti člověk přírodu ovlivňuje a mění přírodní prostředí 

a stále více přírodu v mnoha oblastech poškozuje. V přírodě by měl co nejvíce pracovat 

se základními přírodními zdroji a zanechávat co nejmenší stopy své činnosti. Důležité je 

dbát především na kvalitu základních zdrojů, které ovlivňují životní prostředí i živé 

organismy: vodu, vzduch a podnebí, půdu a vegetaci. Tyto zdroje jsou v přírodním 

prostředí nevyčerpatelnými, ale nadměrným a neuváženým využíváním, 

znehodnocováním a poškozování lidskou činností se toto mění.  Přestože důležitost 

zachování těchto zdrojů není neznámá, jejich ochrana a celková péče o přírodu není stále 

dostačující a je nezbytné rozšiřovat povědomí o nutnosti ochrany těchto zdrojů a péči 

o přírodu pro zachování zdravého životního prostředí (Sýkora a kol., 1986). 

 

3.1.1.1 Ochrana přírody 

Ochrana přírody je dle Sýkory a kol. (1986) oblast péče o přírodní prostředí, které 

je základem lidské existence a ve kterém společnost žije. Pro ochranu přírody zmiňuje 

obranu přírodních hodnot a krás proti zásahům člověka, které přírodu nebezpečně 

narušují a mohou ji vážně poškodit. K ochraně přírody je ale třeba přistupovat 

komplexně, s ohledem na všechny složky přírodního prostředí od přírodního bohatství 

až po živé organismy fauny i flory, a neopomíná ani kulturu krajiny, která je lidskou 

tvorbou. Do speciální ochrany přírody řadí ochranu vybraných částí přírody na základě 

zákona o ochraně přírody. Všeobecná ochrana přírody se věnuje celé přírodě 

jako životnímu prostředí člověka a zabývá se přírodními zdroji, jejich rozumným 

využíváním, obnovou, záchranou i aktivní péčí o kulturní krajinu, která je člověkem 

obývaná. Ochrana přírody by měla obsahovat složku výkonnou (opatření a jejich 

kontrola), vědeckovýzkumnou (vědecké podklady pro rozvoj ochrany přírody) 

a dobrovolnou (spolupráci veřejnosti, výchovu k ochraně přírody a její propagaci). 

Dle Ondráčka (2013) ochrana přírody úzce souvisí s turistickou činností. Řada přírodních 

krás, geologických útvarů, kulturních vzácností, ohrožených druhů rostli i živočichů 

se vyskytuje v turisticky vysoce navštěvovaných lokalitách. Proto je třeba tato místa 

zákonem chránit. Jedněmi z nejstarších národních přírodních rezervací jsou Žofínský 

prales z roku 1838 a Boubínský prales z roku 1858. Rozvoj ochrany přírody dosáhl 

většího rozmachu až po druhé světové válce (Ondráček, 2013, Ochrana přírody). 
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V České republice se ochrana přírody podřizuje zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny (zákon o ochraně přírody a krajiny), podle kterého je ochrana přírody 

„péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny 

a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče 

o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.“ 

(Zákon o ochraně přírody, § 2 odst. 1) Ochranu přírody a krajiny lze rozdělit na obecnou 

a zvláštní. Obecná ochrana přírody se zaměřuje na ochranu krajiny, přírodních hodnot 

a estetických kvalit přírody a rozmanitost druhů. Věnuje se také ochraně a šetrnému 

využívání přírodních zdrojů. Zahrnuje se obecnou ochranu krajiny, druhů rostlin 

i živočichů a neživé části přírody a krajiny. Zvláštní ochrana je jedním 

z nejvýznamnějších nástrojů ochrany přírody a krajiny. Uplatňuje se na zvláště 

chráněných územích, které jsou blíže specifikovány v následující kapitole. Jejím cílem je 

udržet nebo i zlepšit stav území, případně ponechání území jeho samovolnému vývoji 

(MŽP, Příroda a krajina). 

 

3.1.2 Zvláště chráněná území v ČR 

Zvláště chráněná území se vyhlašují na přírodovědecky zajímavých, esteticky 

významných nebo jedinečných místech a jsou jedním z nejvýznamnějších prostředků 

ochrany přírody a krajiny. Najdeme zde biologicky unikátní či reprezentativní druhy, 

populace či společenstva, ojedinělou geologickou stavbu nebo typické prvky 

představující kulturní ráz krajiny, případně také území významná pro vědecký výzkum. 

Dle zákona o ochraně přírody a krajiny je zvláště chráněné území „velmi 

významná jedinečná část živé či neživé přírody; může jí být část krajiny, geologický 

útvar, strom, živočich, rostlina a nerost, vyhlášený ke zvláštní ochraně státním orgánem“ 

(Zákon o ochraně přírody a krajiny, § 3 odst. 1 písm. h). 

Ochrana dané oblasti by měla zajistit udržení či zlepšení stavu území, případně 

ho ponechat samovolnému vývoji. V zákoně o ochraně přírody a krajiny je pro zvláště 

chráněná území vymezeno šest kategorií: národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti 

(CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní 

památky (NPP) a přírodní památky (PP) (MŽP, Zvláště chráněná území). 

Výkonem státní správy na území CHKO oblastí je Agentura ochrany přírody a krajiny 

České republiky (s výjimkou CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce), dále u NPR 
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a NPP a jejich ochranných pásem (mimo území NP, pozemků určených k obraně státu 

a vojenských újezdů) (AOPK, O AOPK ČR). Obr. 1 ukazuje rozmístění národních parků 

a chráněných krajinných oblastí v České republice. 

 

Obr. 1: Mapa NP a CHKO v ČR 

(dTest, Chráněné krajinné oblasti) 

 

Národní parky 

Národní parky jsou zákonem o ochraně přírody a krajiny definovány jako „rozsáhlá území 

s typickým reliéfem a geologickou stavbou a převažujícím výskytem přirozených 

nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů, jedinečná a významná v národním 

či mezinárodním měřítku z hlediska ekologického, vědeckého, vzdělávacího 

nebo osvětového“ (Zákon o ochraně přírody a krajiny, § 15 odst. 1). Národní parky mají 

zprostředkovat dlouhodobé cíle ochrany na svém území a v souladu s nimi zároveň 

umožnit trvale udržitelný rozvoj, výchovu a vzdělávání, výzkum a šetrné turistické 

využití. V České republice se nachází 4 národní parky: Krkonošský národní park, Národní 

park Šumava, Národní park Podyjí a Národní park České Švýcarsko (MŽP, Národní 

parky). 
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Chráněné krajinné oblasti 

Chráněnými krajinnými oblastmi jsou „rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, 

charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů 

lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě 

s dochovanými památkami historického osídlení“ (Zákon o ochraně přírody a krajiny, 

§ 25 odst. 1). V těchto oblastech je umožněno jejich hospodářské využít, 

avšak při dodržení údržby a zlepšování přírodního stavu a zachování a tvorbě optimální 

ekologické funkce daného území. CHKO lze také využít k rekreačním účelům, které 

ale nesmí poškozovat přírodní hodnoty oblasti. V České republice existuje v současné 

době 26 chráněných krajinných oblastí, které zabírají 14,42 % její rozlohy (MŽP, 

Chráněné krajinné oblasti). 

 

Národní přírodní rezervace 

Dle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou národní přírodní rezervace „menší území 

mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou 

stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku“ 

(Zákon o ochraně přírody a krajiny, § 28 odst. 1). Ústřední seznam ochrany přírody, který 

je zákonem o ochraně přírody a krajiny zřízen, uvádí k 17.5.2021 celkem 111 národních 

přírodních rezervací na území České republiky (AOPK, Ústřední seznam ochrany 

přírody, Souhrnný přehled). 

 

Národní přírodní památky 

Národní přírodní památkou je „přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický 

či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů 

ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým 

či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností 

člověk“ (Zákon o ochraně přírody a krajiny, § 35 odst. 1). V České republice se jich 

nachází 125 k 17.5.2021 (AOPK, Ústřední seznam ochrany přírody, Souhrnný přehled). 
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Přírodní rezervace 

Přírodní rezervace definuje zákon o ochraně přírody a krajiny jako „menší území 

soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných 

pro příslušnou geografickou oblast“ (Zákon o ochraně přírody a krajiny, § 33 odst. 1). 

V České republice jich najdeme k 17.5.2021 celkem 814 (AOPK, Ústřední seznam 

ochrany přírody, Souhrnný přehled). 

 

Přírodní památky 

Přírodní památkou je „přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický 

či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů 

ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým 

významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk“ (Zákon 

o ochraně přírody a krajiny, § 36 odst. 1). Na území České republiky se nachází 

1591 přírodních památek k 17.5.2021 (AOPK, Ústřední seznam ochrany přírody, 

Souhrnný přehled). 

 

3.2 Aktivity v přírodě 

Louka a kol. (2010) mezi aktivity v přírodě řadí především aktivní pohyb v přírodě, který 

shrnuje anglickým názvem „outdoor activity“, do kterého ale nezařazuje různé 

volnočasové aktivit jako práci na zahradě či sběr plodů. Tyto činnosti sice probíhají 

ve venkovním prostředí, ale neřadí je do aktivní formy pohybu. Aktivity v přírodě dělí 

dále na turistiku a sporty v přírodě, zmiňuje také rekreaci a tramping. 

Při charakteristice rekreace vychází Louka a kol. (2010) z latiny a popisuje 

ji jako znovutvoření, při kterém dochází ke kultivaci tvořivých sil člověka a napomáhá 

mu k fyzickému, intelektuálnímu i sociálnímu rozvoji. Dochází tak k harmonickému 

rozvoji člověka v rámci využití volného času. V dané oblasti jde především o aktivní 

formu pobytu v přírodě, cestování a rekreační sporty. Turistiku shrnuje jako činnosti 

využívající aktivní pohyb a pobyt v přírodě, který umožňuje poznávání přírodních, 

historických a dalších památek a zajímavostí, což spojuje rozvoj osobnosti po stránce 

tělesné i po stránce kulturně poznávací. Dodává, že právě kulturně poznávací činnosti 

a přírodní prostředí jsou pro turistiku naprosto charakteristické. Sportovní aktivity se liší 

od ostatních svým soutěžním charakterem, rozhodující je tedy především výkonová část. 
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Mezi sporty v přírodě tak patří aktivity, které umožňují srovnání účastníků, nebo se v nich 

konají různé soutěže. Mohou zahrnovat i některé sporty technického charakteru 

jako biatlon či potápění. 

Do aktivit v přírodě zahrnuje Louka a kol. (2010) také tramping, který vznikl 

jako neformální hnutí, které sdružovalo mladé lidi, kteří se nechtěli řídit pravidly. 

Ti začali vytvářet osady vlastního společenství, kde se scházel sport a jiné pohybové 

aktivity, tak aktivity umělecké, a vytvořila se charakteristická trampská kultura, která 

úzce spojovala člověka s přírodou. V této kultuře se vyvinula řada pravidel, tradic 

a rituálů, které jsou aktuální i dnes a k této komunitě a způsobu života si stále nachází 

cestu řada lidí. Do tohoto způsobu života patří také různé sportovní aktivity jako nohejbal, 

volejbal, atletika či kanoistika a také různé víceboje propojující více sportovních aktivit. 

Z pohledu kultury se tramping rozvíjí především v hudební oblasti, próze a poezii a také 

v malbě či řezbářství. Tramping je specifický právě pro Českou republiku, kde vznikl 

na základě místních politických, sociálních a kulturních podmínek. 

Neuman a kol. (2000) uvádí 10 okruhů, do kterých je lze rozdělit aktivity v přírodě, 

což považuje za jednu z ukázek šíře této oblasti.  

 

Aktivity v přírodě 

První, velmi obecný okruh, zahrnuje turistiku, sporty v přírodě, různá cvičení a hry. 

Souhrnně je nazván jako aktivity v přírodě, které lze nahradit anglickými ekvivalenty 

outdoor activities nebo outdoor pursuits. Činnosti v tomto okruhu se vyznačují tím, že 

jsou vykonávány vlastní silou, případně i za použití speciálního vybavení, bývají spojeny 

s překonáváním přírodních překážek a jejich neodmyslitelnou součástí je šetrné využívání 

přírodního prostředí. Tyto aktivity s sebou nesou výzvu jak pro jednotlivce, 

tak i pro menší skupiny a při využití správných metod a přístupů lze využít jejich 

výchovný potenciál pro rozvoj osobnosti (Neuman a kol., 2000).  

 

Sporty v přírodě 

Do sportů v přírodě Neuman a kol. (2000) řadí disciplíny odehrávající se především 

v přírodním prostředí a mající soutěžní charakter. Jako anglický ekvivalent uvádí outdoor 

sports. Některé sporty se z přírodního prostředí částečně dostávají také do prostředí 
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umělého (např. lezecké stěny v halách), ale pro skutečné zážitky, zkušenosti a zapojování 

všech smyslů a celé osobnosti včetně příležitosti ke spolupráci je přírodní prostředí stále 

tím nejlepším (Neuman a kol., 2000). 

 

Aktivity typu „Survival“ 

Při těchto aktivitách už přichází s překonáváním překážek určité riziko. Aktivity, které 

byly dříve specialitou zvláštních armádních skupin se časem přesunuly až do úrovně 

alternativní dovolené. Způsoby i úrovně těchto aktivit jsou různé, v základu jsou však 

určeny pro lidi, kteří v přírodním prostředí zvládat náročné situace, postarat se o sebe 

i ostatní a místo technologických vymožeností spoléhat na různé techniky přežití 

a sebedisciplínu. Tyto aktivity často otestují člověka v těžkých situacích, při kterých 

má možnost na plno zažít přírodu i sám sebe, a musí se často spolehnout na vlastní 

improvizovaná řešení situací (Neuman a kol., 2000). 

 

Turistika a putování 

Neuman a kol. (2000) dále vymezuje také jako samostatný okruh turistiku a putování. 

Upozorňuje, že turistika v českém pojetí zahrnuje komplex činností spojených s aktivním 

pohybem a pobytem v přírodě, k čemuž je třeba řada odborných znalostí a dovedností. 

Tentokrát však nelze najít jednoznačný anglický ekvivalent, protože výrazy hiking, 

trekking, backpacking nebo rambling nejsou zcela odpovídající. 

 

Pobyt v přírodě a táboření 

K aktivitám spojovaným s turistikou řadí Neuman a kol. (2000) také pobyt v přírodě 

a táboření, avšak přiznává, že se jedná z velké části o samostatnou činnost často 

realizovanou různými organizacemi. Dnes je pobyt v přírodě (outdoor life) spíše 

nahrazování tábořením (camping), které může zahrnovat jak individuální táboření 

spojené s různými druhy turistiky či putováním, ale také stálé tábory. Tábory pro děti 

a mládež jsou realizovány často jako vícedenní, kde účastníci zůstávají po celou dobu, 

nebo jako jednodenní, kde se účastníci scházejí ráno a večer se opět vrací domů. Tábory 

mohou být také zaměřeny na určitý typ osob pro děti či mládež nebo i dospělé, které 

spojuje např. určitý fyzický či psychický handicap nebo mohou být určeny pro starší 
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osoby. Pro vícedenní táboření jsou často využívány dočasné stanové tábory nebo chatové 

osady. 

 

Cvičení v přírodě a lanové překážkové dráhy 

Tento okruh aktivit, nazývaný také outdoor exercises nebo ropes courses a challenge 

courses přináší nejen fyzická cvičení, která rozvíjí pohybové schopnosti člověka, ale také 

mu napomáhají v osobnostním růstu. Prostřednictvím překonávání přírodních i umělých 

překážek, hledání řešení a překonání určité míry rizika si rozvíjí tvůrčí přístup 

a rozhodnost (Neuman a kol., 2000). 

 

Hry v přírodě, iniciativní a týmové hry 

Přestože hra je často považována za činnost pouze zábavnou, bez většího užitku 

a praktického významu, opak je pravdou. Je velmi důležitým prostředkem výchovy 

a rozvoje osobnosti. Teorie her je velmi rozsáhlá, pro aktivity v přírodě 

Neuman a kol. (2000) uvádí především hry v přírodě (outdoor games) a hry iniciativní 

(initiative games, team building games, cooperative games).  

 

Poznávání, pozorování a ochrana přírody 

Poznávání a pozorování přírody je spojenou s lidskou touhou poznání. Touto oblastí se 

zabývá různé obory (outdoor studies, field studies, environmental a conservation studies) 

a snaží se propojit poznávání, ekologii a přírodovědné obory. Člověk v přírodním 

prostředí se snaží v přímém kontaktu o pochopení své role v přírodě a role přírodního 

prostředí ve svém životě a životě společnosti (Neuman a kol., 2000). 

Do této oblasti řadí Neuman a kol. (2000) i lov a sběr plodů, ačkoli činnosti jako rybaření, 

houbaření, sběr plodin nebo myslivost považuje především za rekreaci. Uznává ho však 

jako zajímavou oblastí jak pro účastníky táborů či škol v přírodě nebo skautů, 

tak pro ekologické organizace při práci s mládeží či ochránce přírody. Při těchto 

činnostech člověk také poznává přírodu, seznamuje se s jejími zákonitosti a spojuje 

kontakt s přírodou a práci. Při seznamování s účinky léčivými nebo naopak 

nebezpečnými některých rostlin dochází i k objevování síly přírody a získávání znalostí 

pro přežití v přírodním prostředí. 
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Pracovní činnost a služba 

Tento okruh činností je spojování především s tábořením, kde je např. práce v kuchyni 

či péče o tábor nezbytnou součástí táboření. Pochopení důležitosti práce nejen pro sebe 

ale i pro ostatní pak může nést význam a rozšíření i do pomoci v kroužcích pro mládež 

nebo domovech pro seniory (Neuman a kol., 2000). 

 

Umělecko-tvořivá činnost 

Estetické činnosti Neuman a kol. (2000) sice samostatně uvádí, ale zároveň 

je neosamostatňuje ve svém významu. Považuje je za součást výchovných aktivit 

v přírodě jakožto prostředek k prohloubení zážitků spojených nejen s přírodou a rozvíjení 

osobnosti, což ukazují např. arteterapie či estetoterapie. V aktivitách v přírodě 

se nejčastěji nabízí práce se dřevem a samorosty či výroba totemů, pletení z přírodních 

materiálů či práce s hlínou. Tvůrčími činnostmi nemusí být ale nutně pouze práce 

s přírodninami, patří sem také kreslení přírodních motivů či jejich fotografování 

nebo hudební tvorba, tanec, literatura či divadlo. 

 

3.3 Turistika 

Balatka a kol. (1986) za turistiku považuje soubor činností, které jsou spojeny s aktivním 

pohybem a pobytem v přírodě. Jejím cílem je poznání přírodních a společenských 

poměrů v navštívené oblasti, k čemuž využívá odborně technických znalostí 

a dovedností. Turistika je tělovýchovnou rekreační činností v přírodě, zajišťuje aktivní 

odpočinek a vyrovnává nedostatek pohybu moderní společnosti (Balatka a kol., 1986). 

Turistou je člověk, který se ve volném čase věnuje turistické činnosti. Za turisty 

se považují i lidé, kteří se účastní turistických akcí výjimečně. Takové osoby by bylo 

z hlediska turistiky jako komponenty tělesné kultury vhodnější nazývat účastníky 

turistické akce. 

Louka a kol. (2010) popisuje turistiku jako „souhrn činností využívajících aktivní pohyb 

a pobyt v přírodě k poznávání společenských a přírodních zajímavostí, krás, památek 

vybrané oblasti i k rozvíjení kondice a posílení psychického zdraví“ (Louka, 2010, s. 14). 

Turistiku tvoří dle Balatky a kol. (1986) složka pohybová, odborně technická 

a dovednostní a složka kulturně poznávací činnosti. Turistika, která skutečně obsahuje 
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tyto složky významně přispívá k rozvoji tělesné kultury jak ze zdravotního, 

tak výchovného a vzdělávacího hlediska. 

Tři složky turistiky zmiňuje také Neuman a kol. (2000), který shodně uvádí složku 

pohybovou, odborně technickou a kulturně poznávací. Složka kulturně poznávací, kterou 

považuje za stěžejní motiv, zahrnuje poznávání přírody, lidských výtvorů a života lidí. 

Složka pohybová je dána tím, jaký přesunový prostředek je využit, a s tím částečně 

souvisí složka odborně technická, která zahrnuje široký okruh potřebných odborných 

znalostí a dovedností. S tímto rozdělením a náplní jednotlivých složek se ztotožňuje také 

Háp a kol. (2014, kap. 2). 

Sýkora a kol. (1986) říká, že „turistika a sport v přírodě jsou součástí tělesné kultury 

a jako takové se podílejí na procesu utváření všestranně a harmonicky rozvinutého 

člověka“ (Sýkora a kol. 1986, s. 11). Turistika si dle Louky a kol. (2010) klade za cíl 

celkový rozvoj osobnosti, který zahrnuje tělesná cvičení i kulturně poznávací činnost, 

které se realizují v přírodním prostředí. Turistiku chápeme jako činnosti, které spojují 

aktivní pohyb, poznávání a pobyt v přírodě, ke kterému patří také řada odborných znalostí 

a dovedností. Turistika ve všech formách je vhodná pro rekreaci různých společenských 

skupin. V turistice dochází z fyziologického hlediska především k aerobnímu zatížení, 

což napomáhá prevenci a kompenzaci civilizačních chorob a podporuje zdravotně 

orientovanou zdatnost. Turistika má také kladný vliv na celkový rozvoj osobnosti 

a duševní zdraví a je doporučována také jako rehabilitace a rekonvalescence při řadě 

zdravotních obtíží. 

Turistika je historicky spjata s pohybovými aktivitami a sporty v přírodě. Vyvinula se 

na bázi fyzických aktivit, obsahuje však výrazně kulturně poznávací činnosti a odborně 

technické znalosti a dovednosti, které se tak staly důležitým prostředkem a součástí 

tělesné kultury. Společné pro pobyt v přírodě a turistiku je výchovné, vzdělávací 

a tělovýchovně zdravotní zaměření. Pro zdůraznění propojení se často používá termín 

turistika a pobyt v přírodě. Lze je také chápat jako oblast tělesné kultury spadající 

do cestovního ruchu, rekreace a v širším pojetí jako obecnou součást kultury 

(Sýkora a kol., 1986). 

K turistice podle Sýkory a kol. (1986) neodmyslitelně patří také její výchovný 

a vzdělávací význam. Do výchovné části patří především kulturně poznávací činnost, 

která má v turistice široké možnosti v historii i současnosti, seznamování se zákonitostmi 
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přírody, poznávání jejích krás i některých výtvorů člověka. Ve vzdělávací části 

se setkáme především se získáváním pohybového vzdělávání a speciálními či všeobecně 

rozvíjejícími tělesnými cvičeními. Patří sem ale také vědomosti, poznatky a dovednosti 

z kulturně poznávací činnosti a odborně technické vědomosti a dovednosti. Celkově 

lze za velkou přednost turistiky a pobytu v přírodě označit konkrétní ověřování poznatků 

v praxi. Poznávání přírody jak specifické či všeobecné, seznamování s novými oblastmi, 

jejich zajímavostmi a zvláštnostmi pomáhá rozšiřovat vzdělávání mládeže i dospělých 

a patří k celoživotnímu rozvoji v oblasti vzdělávání a osvojování nových poznatků.  

Tělovýchově zdravotní význam turistiky obnáší především v aktivním zapojení tělesných 

cvičení, ke kterým přispívá také příznivý vliv přírodního prostředí. Rozvoj pohybových 

schopností je jedním z důležitých předpokladů upevňování zdraví. Turistika a pobyt 

v přírodě, samozřejmě společně se sport v přírodě, se ze zdravotního hlediska řadí mezi 

velmi důležitá odvětví tělovýchovy (Sýkora a kol., 1986). 

Sýkora a kol. (1986) uvádí, že obsah turistiky se formuje dlouhodobě a je dán vývojem 

obsahem a činnostmi v turistických a tělovýchovných organizacích a hnutích 

a je ovlivněn cestovním ruchem a dalšími prvky kulturní i hospodářské činnosti. Samotný 

obsah turistiky je tvořen třemi základními složkami: pohybovou, kulturně poznávací 

a odborně technickými znalosti a dovednostmi. Tyto složky jsou propojeny v přírodním 

prostředí, které je přímo ovlivňuje a působí na plnění úloh a cílů turistiky. Přírodní 

prostředí je navíc silnými emocionálním faktorem. 

V Česku se dnes organizovaně věnuje turistice především KČT, ale také Sokol, Junák, 

ATOM a další organizace (Louka a kol., 2010). 

 

3.3.1 Význam turistiky 

Dle Hápa a kol. (2014) si turistika klade tři základní cíle, které jsou realizovány 

v přírodním prostředí. Vzdělávacím cílem je rozvoj pohybových schopností i manuální 

zručnosti, které souvisí také s odpovídajícími technickými dovednostmi pro daný druh 

turistiky, a přispívá k rozšiřování kulturního rozhledu a poznávání lidských činností 

(Háp a kol., 2014, kap. 2). Ondráček (2013) ještě dodává, že učení se novým odborně 

technickým dovednostem také podporuje rozvoj manuální zručnosti a dává prostor 

pro ověřování poznatků při praktických činnostech (Ondráček, 2013, Význam turistiky). 
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Výchovný cíl by měl podle Hápa a kol. (2014) působit na osobnost člověka v pohledu 

rozvoje morálně volních vlastností a budovat pozitivní vztah k ostatním lidem, kultuře 

i přírodě (Háp a kol. 2014, kap. 2). Ondráček (2013) více rozvádí myšlenku, že fyzický 

pohyb společně s poznáváním a odborně technickými činnostmi vytváří předpoklady 

pro různorodou tvůrčí aktivitu, podporuje sebedůvěru a rozvíjí volní i jiné vlastnosti 

k překonávání překážek. Turistiku považuje také za vhodnou aktivitu pro rozvoj 

sociálních vztahů a rodinnou aktivitu pro upevnění vztahů mezi členy rodiny. Celkově 

turistika podporuje tvorbu pozitivních vztahů nejen k lidem, ale také ke kultuře a přírodě 

(Ondráček, 2013, Význam turistiky). 

Zdravotním cíl vidí Háp a kol. (2014) jako rozvoj i upevnění fyzické kondice, odolnosti 

organismu a jeho otužilost, což by mělo vést také k prodloužení aktivního života 

(Háp a kol. 2014, kap. 2). Ondráček (2013) vyzdvihuje také příznivý vliv přírodního 

prostředí při aktivním fyzickém pohybu, který upevňuje a rozvíjí vytrvalost zároveň 

uvolňuje psychické napětí. V přiměřené míře turistika také napomáhá při léčbě 

oběhového a dýchacího systému a je vhodná i pro osoby méně fyzicky zdatné (Ondráček, 

2013, Význam turistiky). 

 

3.3.2 Složky turistiky 

3.3.2.1 Pohybová složka 

Pohybová složka turistiky zahrnuje obecně rozvíjející tělesná cvičení, která tvoří náplň 

pohybových aktivit v přírodě a která tvoří základ pro všestrannou tělesnou přípravu. 

Součástí je také nezbytná tělesná práce, která k pobytu v přírodě a k přesunům patří. 

Do pohybové složky turistiky tak dále zařazujeme i speciální tělesná cvičení, která jsou 

charakteristická pro přesuny v jednotlivých druzích turistiky (Sýkora a kol., 1986). 

Prostřednictvím pohybové složky dochází k nasazení tělesných sil, což přispívá 

ke zlepšení zdravotního stavu. Je však třeba dbát také na tělesnou přípravu turisty, 

aby dosažená úroveň zajistila bezpečné zvládnutí i obtížnějších tras a bezpečné 

překonávání překážek a situací. Při vyšší úrovni zdatnosti a zvládnuté techniky pohybu 

roste kvalita poznávací činnosti př náročnějších turistických akcích. Doba zátěže bývá 

obvykle v rámci delšího časového úseku několika hodin, turista tak musí zvládnout nejen 

vyvinout fyzické, ale i volní úsilí k překonání překážek, únavy nebo bolesti. Většinou 
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času je využíván aerobní energetický systém a jedná se o mírnou zátěž, třeba je především 

vytrvalost (Sýkora a kol., 1986). 

 

3.3.2.2 Odborně technické činnosti 

Pro pobyt a pohyb v přírodě v závislosti na cíli turistické činnosti jsou nezbytné také 

odborně technické vědomosti a dovednosti. Důležitá je především bezpečnost života 

v přírodě, zahrnující všechny aspekty všestranného rozvoje osobnosti 

(Sýkora a kol., 1986). 

Problematika této složky je velmi obsáhlá a rozmanitá, zahrnující poznatky, dovednosti 

a návyky, které jsou základem pro cílevědomý, účelný a bezpečný pohyb a pobyt 

v přírodě. Při turistice se často manipuluje s různým materiálem, se kterým se ne vždy 

setkáme v běžném životě. Práce s některými nástroji, jejich údržba či opravy napomáhají 

mimo jiné rozvoji pracovních návyků, poznávání vlastností a hodnoty materiálu, ocenění 

manuální práce a podněcuje vynalézavost, která lze využít i při jiných příležitostech. 

Při využívání odborně technických vědomostí a dovedností je nejen vhodné vycházet 

z dostupných poznatků a vymožeností, které pohyb a pobyt v přírodě ulehčují, ale umět 

je také využívat za ztížených podmínek, což má i výchovný význam. Je dokonce vhodné 

nechávat v přiměřené míře prostor pro přirozenou touhu po soběstačnosti a tvořivou 

seberealizaci.  

Náplň odborně technické činnosti lze rozdělit do několika tematických celků: 

a) Výstroj a výzbroj (jednotlivce i skupiny, související údržba, základní opravy, 

doprava, mazání lyží atd.) 

b) Stravování, vaření a využití ohně 

c) Stanování a bivakování 

d) Táboření (výstavba, ale i organizace a vedení táborů) 

e) Topografie a orientace 

f) Hygiena a první pomoc 

g) Zdroje nebezpečí, jeho prevence a předpověď počasí 

h) Tábornická tvořivost a dovednost 

i) Značení turistkých cest, lyžařská a vodácká značení 

j) Dopravní předpisy a značky cestovního ruchu a jízdy na řekách s lodní dopravou 

k) Vědomosti a dovednosti související s ochranou přírody. 
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Všestrannější využití mají vědomosti a dovednosti v těchto oblastech spíše při táboření, 

kde jsou aplikovány ve větší míře. Během turistických cest mívá řada z nich menší využití 

(Sýkora a kol., 1986). 

 

3.3.2.3 Kulturně poznávací činnosti 

Kulturně poznávací činnost odděluje rekreační sport od turistiky. Zahrnuje poznávání 

jak kulturních, tak přírodních památek a zajímavostí (Neuman a kol., 2000). Tyto činnosti 

obnáší poznávání přírody, získávání poznatků, osvojování vědomostí o přírodě i o oblasti 

tvořivé činnosti člověka poznávání společenských procesů a jevů. Kulturně poznávací 

činnost je jednou z klíčových motivů turistické činnosti (Sýkora a kol., 1986). 

Kulturně poznávací složka má mimo jiné motivační funkci a vzhledem k dalším odvětvím 

tělesné výchovy je pro turistiku specifická. Obnáší záměrné a vědomé úsilí o poznání 

a získání zážitků a dojmů. Spojením tělovýchovné a kulturně poznávací činnosti 

s bohatým obsahem umožňuje turistika harmonický rozvoj osobnosti. Napomáhá 

prohlubování poznání z předchozího vzdělání, přináší řadu cenných zážitků a dojmů 

a obohacuje tak citovou a estetickou stránku osobnosti. Estetické zážitky často přináší 

příjemné emoce a mohou být tak silným motivem pro provozování turistiky. Na základě 

konkrétních faktů dochází také k rozvoji úsudku, formování názorů a povahových 

a charakterových vlastností. Poznávání přírody, historie i současnosti vede k pocitu 

sounáležitosti a zodpovědnosti za rozvoj a zvelebování kulturních hodnot a aktivní 

ochraně životního prostředí (Sýkora a kol., 1986). 

 

3.3.3 Dělení turistiky 

Balatka a kol. (1986) dělí turistiku dle náročnosti, způsobu přesunu nebo podle výběru 

osob.   

1. Z hlediska náročnosti a institucionálního zabezpečení rozeznáváme turistiku: 

a) rekreační 

Rekreační turistika je provozována příležitostně a složky jsou zde obvykle 

rovnoměrně zastoupeny. Z hlediska tělesné zátěže je nenáročná stejně jako ve 

využívání technických a odborných znalostí a dovedností. Obvykle je realizována 
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individuálně, v menších skupinách či rodinách a není nějak více organizována. 

Může tvořit doplňkovou činnost některé společenské organizace. 

b) základní 

Tento typ turistiky je již soustavně organizován v turistických spolcích či jiných 

společenských organizacích. Také v tomto případě jsou zastoupeny všechny 

složky rovnoměrně. 

c) výkonnostní 

V tomto případě je již třeba vysoká úroveň rozvoje pohybových schopností, 

především vytrvalosti, síly a obratnosti. Stejně tak jsou nezbytné odborné znalosti 

a dovednosti. Může dojít i k dalšímu dělení tohoto typu turistiky podle 

specializace na určitý druh. 

 

2. Dle využitých přesunových prostředků a prostředí se rozlišuje turistika: 

a) pěší 

b) vysokohorská a krasová 

c) cykloturistika 

d) lyžařská 

e) vodní (zde lze zařadit také jachetní, surfařskou, veslařskou apod.) 

f) mototuristika 

g) na zvířatech (např. na koních) 

h) na koloběžkách 

i) další 

Louka a kol. (2010) rozlišuje vysokohorskou a krasovou (speleoturistiku) zvlášť, naopak 

nezmiňuje vůbec turistiku na koloběžkách, v ostatních bodech uvádí stejné rozdělení. 

(Louka a kol., 2010) Turistiku můžeme dále dle Balatky a kol. (1986) dělit 

např. dle výběru osob nebo forem organizace. 

Nejrozšířenější turistikou je i díky své přístupnosti dle Balatky a kol. (1986) pěší turistika. 

Naopak třeba vysokohorská a krasová je určena spíše pro specializované kolektivy 

a počty zájemců jsou díky objektivním faktorům nižší. Jednotlivé druhy turistiky lze často 

také kombinovat. 

Sýkora a kol. (1986) nabízí dělení turistiky z několika různých úhlů pohledu. Z hlediska 

organizace rozeznáváme turistiku organizovanou, která zahrnuje cílevědomý 

tělovýchovný proces vedený příslušnou organizací, a neorganizovanou, 
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která je realizována především individuálně či v menších skupinách, jakými mohou být 

rodiny či jiné kolektivy. Dělení může být založeno také na úrovni obsahu, požadavcích 

na tělesnou připravenost, potřebné znalosti a dovednosti a dle zvoleného cíle činnosti. 

Můžeme tak rozeznávat turistiku rekreační, která je provozována příležitostně 

či pravidelně jako základní turistická činnost v nějaké organizaci, a turistiku výkonnostní, 

která je realizována pravidelně a vyžaduje vysokou úroveň tělesné zdatnosti a vyžaduje 

také zvládnutí rozsáhlých odborně technických znalostí a dovedností stejně 

jako soustavné rozšiřování kulturních vědomostí. Další dělení může vycházet také 

z ročního období, z délky, či profilu trasy či jejího zaměření nebo účasti určitého okruhu 

osob. 

 

3.3.4 Formy turistiky 

U pojmu „formy turistiky“ se terminologicky autoři rozcházejí. Balatka a kol. (1986) 

a Sýkora a kol. (1986) za formy turistiky považují rozdělení činností na přípravné, hlavní 

(dále dělené na krátkodobé a dlouhodobé) a doplňkové. Neuman a kol. (2000) 

však tento pojem používá při rozdělování výkonnostních stupňů na základní 

a výkonnostní formu. Háp a kol. (2014) dokonce pojem „formy turistiky“ používá místo 

termínu „druhy turistiky“, který však ostatní autoři respektují souhlasně. Vzhledem 

k tomu, že Neuman a kol. (2000) první dvě formy také zmiňuje, pouze ne pod tímto 

termínem, a Háp a kol. (2014) zcela zásadně zaměňuje pojmy, drží se text dále forem 

turistiky dle Balatky a kol. (1986) a Sýkory a kol. (1986). 

Pojem „formy turistiky“ někteří autoři, např. Sýkora a kol. (1986), Neuman a kol. (2000) 

nebo Louka a kol. (2010) také používají ve smyslu náročnosti a délky turistické akce. 

Pro orientaci v dalším textu je tedy vždy třeba dbát na kontext, v jakém je toto sousloví 

použito. 

Dle Neumana a kol. (2000) má každá akce 3 fáze. Nejdříve se hledají cíle a způsoby, 

jak uskutečnit danou cestu či expedici, navazuje samotné provedení akce a v závěrečné 

fázi se účastníci vrací k akci vrací výměnou svých zážitků a zkušeností. Každá společná 

akce tak nabízí možnost rozvoje osobního růstu. 

Balatka a kol. (1986) udává, že formy turistiky dělíme dle významu na hlavní (vlastní), 

přípravnou a doplňkovou. V hlavní formě jsou obvykle zastoupeny všechny složky, patří 

sem vycházky, výlety, pochody, putování a další. Hlavní forma navazuje na formu 
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přípravnou, která se věnuje především rozvoji některé ze složek turistiky. Může jít 

o tělesná cvičení uvnitř či venku, o shromažďování poznatků o dané oblasti 

nebo o získávání potřebných odborných znalostí či nácvik dovedností. Lze sem zařadit 

i případné schůzky turistického oddílu či skupiny plánované turistické akce. 

Mezi doplňkové formy patří činnosti podporující propagaci a popularizaci turistiky. 

Formy rozdělují činnosti v turistice na vlastní (hlavní), přípravné a doplňkové, které plní 

cíle vybrané turistické činnosti, uvádí i Sýkora a kol. (1986) a rozebírá je dále. 

 

Hlavní formy  

Hlavní formy obvykle probíhají ve třech fázích: příprava, realizace a hodnocení. 

a) Příprava 

Programová neboli obsahová příprava vychází ze zvoleného cíle a zájmu 

účastníků, z jejich fyzické a technické zdatnosti a jejich odborně technických 

vědomostí a dovedností. Dle toho je zvolen prostor pro uskutečnění zvolené 

turistické formy, termín realizace a příprava obsahuje místopisný popis trasy, 

celkovou i denní kilometráž, odhadovanou časovou náročnost a celkový program 

zahrnující pohybovou, odborně technikou a kulturně poznávací složku. 

Organizační stránka zahrnuje způsob oznámení přípravy akce, u dlouhodobějších 

forem je vhodné svolat schůzku a případně rozdělit jednotlivým účastníkům úkoly 

a chystaný program se zabezpečí organizačně, což se týká i materiálně 

technického zabezpečení. 

Finanční plán musí zahrnovat všechny předpokládané výdaje a měl zahrnovat také 

rezervu na výdaje nepředpokládané. 

Přípravu by měl řídit a usměrňovat vedoucí akce, ale do přípravy je vhodné zapojit 

také účastníky a využít jejich zájmů a předpokladů pří zajišťování případných 

úkolů. 

Pro přípravu je velmi důležité, aby byly zvolené cíle a úkoly v rámci zvolené 

formy přiměřené. Náročné a nesplnitelné cíle nejen ohrožují realizaci akce, 

ale také mohou působit negativně z výchovného a psychického hlediska. Ovšem 

nezajímavý a málo náročný program bude také působit nepříznivě na výchovně 

vzdělávací působení. 
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b) Realizace 

Realizace programu úzce souvisí se zvolenou formou turistické činnosti 

a pro ni charakteristickými speciálními tělesnými cvičeními a souvisejícími 

odborně technickými vědomosti a dovednostmi a kulturně poznávací činností. 

c) Hodnocení 

V hodnocení je třeba na základě rozboru a závěrů z dané akce vhodně vytyčit další 

cíle. Tato fáze má velký význam z výchovného a psychického hlediska 

(Sýkora a kol., 1986). 

 

Přípravné formy 

V přípravných formách je dle Sýkory a kol. (1986) cílem připravit turisty pro úspěšné 

uskutečnění turistické činnosti. Obvykle tedy nezahrnují všechny tři složky současně, 

ale orientují se obvykle na jednu či dvě. Může jít tak o přípravu, která se soustředí 

především na tělesná cvičení, odborně technické znalosti nebo kulturně poznávací 

činnosti. 

Neuman a kol. (2000) uvádí, že důležitým předpokladem pro úspěšnou akci a zvládnutí 

všech záměrů je pečlivá příprava. Před začátkem akce je třeba všechny účastníky 

s programem seznámit, stanovit si podmínky a vyjasnit případné dotazy a problémy. 

Z výchovného hlediska má obrovský význam zapojení účastníků již v této fázi, protože 

vyžaduje spolupráci, přebírání odpovědnosti a uplatnění dosavadních zkušeností 

a také tvořivosti. Stanovení cíle akce je jedním z klíčových úkolů, protože k němu 

se obrací další fáze přípravy. Na cíli by se měli shodnout všichni účastníci, aby odpovídal 

jejich schopnostem. S cílem je také svázán výběr oblasti, kde se akce uskuteční, 

a podrobnější příprava plánu podle aktuálních podmínek. Zjišťují se informace od dalších 

osob, které oblast navštívily, studují se mapy, průvodci a další podklady. Pro každou 

oblast také existují více a méně vhodná období k návštěvě a pro horské oblasti je důležité 

znát i aktuální předpověď počasí. V plánování nezapomínáme ani na odpovídající 

pojištění. Do dané oblasti je také třeba naplánovat dopravu, lze využít jak standardní 

spojení autobusů či vlaků, nebo zajistit dopravu hromadně např. objednáním autobusu 

pro celou skupinu, je-li to vhodné. Pro vzdálenější destinace může připadat v úvahu 

i letecká doprava. Je třeba zvažovat finanční stránku, počet účastníků i přepravu 

případného materiálu. Samozřejmě se nabízí i využití osobních automobilů, 

potom zvažujeme i případné silniční poplatky, v případě zahraničí rozdílné ceny 
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pohonných hmot a snažíme se minimalizovat počet vozidel z hlediska finančního 

i ekologického. 

Na akci je třeba naplánovat ubytování, případně znát možnosti přenocování v dané 

oblasti. Stravování je možné zajišťovat pro celou skupinu, nebo ponechat 

na individuálním zajištění účastníky, kteří by měli dostat informaci o možnostech nákupu 

v oblasti a případně o cenách. Důležité je nezapomínat na dostupnost dostatečného 

množství pitné vody. Při plánování nezapomínáme ani na zajištění lékárničky, alespoň 

jedné řádně vybavené pro skupinu, a připomenutí účastníkům, aby při sobě měli 

své individuální léky, které potřebují. Materiální vybavení přizpůsobujeme 

charakteristice akce, jejím cílům, oblasti a počtu účastníků. Důležitou součástí plánování 

je také výběr účastníků pro danou akci. Pokud je počet vyšší, na jednotlivé výlety či túry 

připravíme menší skupiny, jejichž výkonnosti a schopnosti jsou srovnatelné. 

Pro vysokohorskou turistiku je vhodné, pokud je ve skupině nejvýše 6 členů 

(Neuman a kol., 2000). 

Při plánování jednotlivých výletů a túr nezapomínáme na časový plán, tedy včas vyrazit, 

myslet na časovou rezervu a počítat s daným ročním obdobím. Je třeba nepřeceňovat síly 

jednotlivců ani skupiny a uvědomovat si reálné časy přesunů, uvažovat pomalejší tempo 

skupiny a počítat také s rozdílným tempem při překonávání výškových rozdílů. Do času 

je také třeba započítávat přestávky. V průběhu výletu je třeba sledovat tempo skupiny 

a přizpůsobit se nejslabším členům. Před startem je také vhodné provést kontrolu 

výzbroje a obsahu batohu, domluvit organizaci skupiny, a to především v oblasti bez cest 

anebo za snížené viditelnosti (Neuman a kol., 2000). 

 

Doplňkové formy 

Mezi doplňkové formy mohou patřit různé činnosti, které napomáhají motivaci a zpestřují 

přípravné formy turistické činnosti. Mohou sem patřit různé soutěže, srazy či exkurze 

(Sýkora a kol., 1986). 

 

3.3.4.1 Vlastní formy turistiky 

Ve vlastních, či také hlavních formách turistické činnosti jsou zastoupeny všechny 

složky. Dále je můžeme rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé.  
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Krátkodobé formy zahrnují procházky a výlety, které mohou mít všestranné zaměření 

a mohou být provozovány celý rok. Mohou být realizovány bez větších nároků 

na přípravu nebo vybavení. Vycházky jsou obvykle půldenní či celodenní a spojují pobyt 

v přírodě s přesunem dle uplatněného druhu turistiky. Pokud jsou náročnější 

na pohybovou složku, označujeme je jako túry. Výlet je jednodenní nebo dvoudenní 

pobyt a přesun v přírodě, který obvykle zahrnuje i přenocování mimo bydliště. 

Mezi dlouhodobé formy patří turistické cesty, která jsou realizována buď jako putování 

nebo jako putovní táboření. Při putování jsou využívána turistická zařízení a objekty, 

v případě putovního táboření je přenocování realizováno ve vlastním stan. Turistickou 

cestou je nejméně třídenní túra využívající některého druhu turistiky.  

Mezi formy turistiky patří také pobyty v přírodě, tedy táboření, ať už zimní či letní, pobyt 

v karavanech či turistických chatách a rekreačních zařízeních, které mají turistický 

program (Sýkora a kol., 1986). 

Michalička a Chrastina (1983) více přibližuje vlastní formy v lyžařské turistice. 

Přestože lyžařská turistika nabízí řadu rozmanitých a pestrých forem, nejčastějšími 

zůstávají polodenní vyjížďky a celodenní výlety. Pro tyto základní formy lyžařské 

turistiky nutná zvláštní fyzická příprava a vybavení, protože se uskutečňují v lehkém 

terénu s dobrým značením a snadnou dostupností obydlí v případě zhoršení počasí. 

Nabízí tak využití ve velkém měřítku pro všechny věkové kategorie. Základní formou 

je výlet, který v kratší podobě označujeme jako vyjížďku. Ten lze považovat za vlastní 

formu, nebo jako přípravu pro náročnější akce. Nevyžaduje vysoké nároky na vybavení, 

ale je třeba ho nepodcenit, aby se lyžaři nedostali do nesnází při zhoršeném počasí. Trasy 

by měly vést přehledným a dobře značeným terénem a nabízet poznávání bezprostředního 

okolí obce či chaty. Zkušenější lyžaři mohou trasu absolvovat v rychlejším tempu, 

se zátěží, případně i ve známém prostředí, a mírně tak upozadit kulturně poznávací 

složku. Sýkora a kol. (1983) uvádí, že různorodost forem je dána především různými 

přírodními podmínkami a charakterem terénu se sněhovými poměry, ale také technickou 

a tělesnou úrovní účastníků a také lyžařským vybavením. Delšími a náročnějšími 

formami pak může být turistický přejezd, dálkové jízdy nebo také táboření a stanování 

na sněhu. 

Turistické přejezdy vyžadují vysokou úroveň lyžařských dovedností i odborně 

technických znalostí a blíží se svým charakterem už sportovním výkonům. Cílem 
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je překonání velké vzdálenosti i převýšení spojeným s poznáváním projížděné oblasti. 

Přejezd může trvat dva a více dní, vyžaduje tedy úseky cesty tak, aby na zastávkách byla 

možnost přespání. Přejezdy lze dělit dále podle obtížnosti, času či délky trasy a převýšení. 

Dálkové jízdy mají za cíl dosažení vzdáleného cíle, který je obvykle společensky 

či historicky významný, a zpravidla trvají také více dní (Sýkora a kol., 1986). 

Táboření a stanování na sněhu považuje Sýkora a kol. (1983) i Gnad a kol. (2001) 

za jakousi nadstavbu v lyžařské turistice. Vyžadují odpovídající odborně technické 

znalosti, zkušenosti a organismus adaptovaný na dlouhodobější působení chladu. 

Obsahují přípravu přístřeší, přepravu materiálu i přípravu teplé stravy, mohou mít 

tak až expediční charakter. 

 

3.3.5 Historie turistiky a aktivit v přírodě 

Fyzická cvičení patří k lidstvu od nepaměti a jsou spjata s přírodním prostředím, 

ve kterém se lidstvo vyvíjelo a vyvíjí. V českých zemích je historie turistiky spojena 

především s Klubem českých turistů (dříve také Klubem československých turistů). 

 

3.3.5.1 Historie aktivit v přírodě 

Tělesná cvičení byla vždy součástí lidské kultury, patřila do různých obřadů či rituálů 

už 4 tis. let př. n. l. a postupně se začala vyvíjet v různé gymnastické systémy. Ve Spartě 

se dbalo na zdatnost i odolnost, a to i vůči nepřízni počasí, ve středověku se pak cvičení 

v přírodě a překonávání překážek pojilo s výchovou rytířů. V období renesance začali 

důležitost cvičení v přírodě zdůrazňovat tehdejší filozofové, myslitelé a pedagogové 

jakými byl J. Locke, J. J. Rousseau nebo J. A. Komenský. Začleňování aktivit v přírodě 

do výchovy prosazovali také J. B. Basedow či J. Ch. F. GutsMuths. V oblasti výchovy 

a aktivit v přírodě byl na začátku 20. století v USA velmi významnou osobností 

E. T.Seaton, zakladatel Woodcraft Indians, u kterých vycházel z indiánské moudrosti 

a hledal možnosti výchovy v přírodě. Na základě jeho učení zakládá britský generál 

R. S. Boden Powel skauting zahrnující cvičení v přírodě i zajímavé pracovní činnosti, 

které uplatňuje při výchově dětí. Skautingem se inspiroval A. B. Svojsík, 

který ho přizpůsobil českým poměrům, upozadil vojenského ducha, vyzdvihl především 

výchovný potenciál, a založil Junáka. V českých zemích se také začalo rozvíjet trampské 

hnutí, které vedlo člověka k souznění s přírodou. Ve Velké Británii vznikalo hnutí 
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Outward Bound německého pedagoga K. Hahna, které pracuje s aktivitami v přírodě 

především pro výchovné a terapeutické využití. V tehdejším Československu vznikla 

Prázdninová škola Lipnice, která je dnes jediným českým nositelem licence Outward 

Bound. Svou roli v aktivitách v přírodě v českých zemích má samozřejmě od druhé 

poloviny 19. století Sokol či Orel a v oblasti turistiky především Klub českých turistů 

(dříve také Klub československých turistů) (Louka a kol., 2010). 

 

3.3.5.2 Historie turistiky v českých zemích 

V českých zemích je turistika spjata především s Klubem českých turistů (KČT). V roce 

1862 byl založen Sokol jakožto jeden z prvních výsledků českého obrození v oblasti 

tělesné výchovy (Louka a kol., 2010). Sokol reagoval především na německé turnerské 

spolky, které se snažili především pěstovat brannou zdatnost svých členů. Sokol se snažil 

být českou odpovědí na tuto činnost a také své členy rozvíjel po tělesné i duševní stránce. 

V rámci Sokola nebyla organizována pouze gymnastika, ale také turistické výlety 

či setkání v místech důležitých pro české dějiny. Protože Sokol sám nemohl zajišťovat 

celou šíři turistických činnosti, založil ve spolupráci s Národní jednotou severočeskou 

Klub českých turistů, jehož vznik se datuje k 11. červnu 1888 Vilémem Kurzem, 

Františkem Čížkem a Vratislavem Pasovským a prvním předsedou byl zvolen známý 

cestovatel Vojtěch Náprstek. V krátké době došlo ke střídání a na 25 let se stal předsedou 

právě Vratislav Pasovský (KČT, Historie).  

Hned v počátcích se podařilo díky výstavám v Paříži a následně v Praze KČT získat 

finance, které umožnily velký rozvoj hned v počátku. KČT tak mohlo vystavět chaty, 

rozhledny nebo upravit a vyznačit turistické trasy. V této době také vystavělo Petřínskou 

rozhlednu, která je spojena přeneseným pavilonem z výstaviště, které umožnilo KČT 

získat stěžejní část financí. V dalších letech pořádalo KČT nejen pravidelné vycházky, 

ale i cesty do zahraničí. V počátcích se klub orientoval především na pěší turistiku, 

případně doplněnou přesuny vlakem. V následujících letech pronikly do českých zemí 

lyže a v roce 1909 by v rámci KČT založen i lyžařský kroužek. Rostl také počet členů 

a díky pevné základně pokračoval v rozvoji i po 1. světové válce, z českého klubu se stal 

Klub československých turistů (KČST) a v meziválečném období dosáhl svého 

největšího rozmachu se 100 000 členy krátce před 2. světovou válkou. KČST však nebyl 

jediným spolkem, už v roce 1884 vznikla Pahorská jednota Radhošť a v roce 1929 
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vznikla Československá obec turistická a Svaz dělnických turistů v Praze. Němci žijící 

v Československu měli také dva své turistické spolky, které společně dosahovaly 

velikosti KČST. Vedle lyžování docházelo také k rozvoji vodní turistiky, 

jejíž předválečné začátky jsou stejně jako lyžování spojeny s J. Rösslerem-Ořovským. 

Počátky horolezectví jsou svázány se zpřístupňováním Tater ve 20. letech 20. století. 

Ve stejném období docházelo i k rozvoji cykloturistiky, vznikaly jeskyňářské kroužky, 

a dokonce už i kroužky mototuristické. Již v této dob byla ale důležitou součástí činnosti 

ochrana přírody a pozornost k ekologii. Klub podporoval snahy o zřizování přírodních 

rezervací i národních parků. Součástí klubu byl také Akademický odbor KČST v Praze, 

který vznikl už v roce 1919, ve 30. letech se zvýšená pozornost věnovala také další 

mládeži. KČST spolupracoval se skauty, společně uskutečňovali kurzy první pomoci 

i kurzy zaměřené na orientaci v přírodě, čtení map a táboření, pořádali i letní tábory. 

S rozvojem lyžování došlo také k určitému rozdělení činností mezi KČST a Svazem 

lyžařů, ačkoli spolupráce dále pokračovala. Rozvíjela se i vodní turistika, díky skládacím 

kajakům byly zpřístupněny další řeky a místa. Začaly se vydávat první kilometráže 

českých řek, ale pořádaly se i různé závody a dálkové jízdy. Horolezectví se rozšiřovalo 

především v Tatrách, napomáhaly mu především horolezecké týdny v Tatrách, které byly 

spojovány i s turistikou, cykloturistikou a mototuristikou. S rostoucí industrializací 

a nešetrným zacházení s přírodou rostla ale v KČST také pozornost k ochraně přírody. 

Celý rozvoj klubu však zmařila následující léta. Počátkem 2. světové války klub přišel 

o velkou část majetku. Sice k němu byl připojen Svaz dělnických turistů a Česká obec 

turistická, činnost byla však za války výrazně omezena. Organizačně byl však zrušen 

až komunisty v roce 1948. Nynější Klub českých turistů je občanským sdružením 

založeným v roce 1990 a navazuje na předchozí činnost (Louka a kol., 2010). 

 

Klub českých turistů 

Cílem KČT je tvorba všestranného turistického programu zahrnujícího Česko i zahraničí, 

zajištění materiálních, organizačních i metodických podmínek, které umožní bezpečný 

a volný pohyb v přírodě. Stará se také o značení a údržbu značených turistických tras, 

pečuje o kulturní památky a zabývá se ochranou přírody a krajiny. Vytváří podmínky 

pro aktivní činnost dětí, mládeže, rodinných kolektivů, seniorů i zdravotně postižených, 

novým členům, především dětem a mládeži, napomáhá s rozvojem turistických 

dovedností a snaží se rozvíjet tradice klubu. KČT se věnuje všem pohybovým aktivitám 
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v přírodě a rozvíjí všechny druhy turistiky (pěší, cykloturistiku, lyžařskou, vodáckou, 

vysokohorskou, speleo, moto i hipoturistiku a další). Klub je činný i vydavatelský stará 

se o odbornou literaturu, metodické materiály, turistické mapy a časopisy. Je zázemím 

také pro vedoucí, cvičitele či rozhodčí nebo jiné organizátory turistiky a značkaře. Věnuje 

se také všestrannému rozvoji dětí a mládeže, které organizuje společně s dospělými, 

nebo v oddíle dětí a mládeže ODM, nebo v turistických oddílech mládeže TOM, 

které jsou sdruženy v Asociaci turistických oddílů mládeže A-TOM (Louka a kol., 2010). 

KČT v současnosti sdružuje skoro 40 tisíc členů, A-TOM dalších téměř 10 tisíc (KČT, 

Historie; Asociace TOM, Co je Asociace TOM). 

KČT v současné době spolupracuje především s Klubem slovenských turistů a polským 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Je také členem několika 

mezinárodních organizací jako Europäische Wandervereiningung, Internationaler 

Volkssportverband a The International Marching League. Spolupracuje také s neměckým 

klubem Fichtelgebirgsverein rakouským Österreichischer Touristenklub a byl také 

obnoven Český odbor Slovinského planinského družstva, který spolupracuje 

se slovinskými partnery (KČT, Mezinárodní aktivity KČT). 

 

3.4 Pěší turistika 

Pěší turistika využívá chůze jakožto nejpřirozenějšího pohybu a je také nejrozšířenějším 

druhem turistiky. Realizuje se především v přírodním prostředí a má významnou 

zdravotní funkci. Těží z působení všech přírodních faktorů a je velmi účinná při rekreaci 

a regeneraci. Navíc je vhodná pro všechny věkové kategorie, umožňuje celoroční činnost 

bohatou na kulturně poznávací činnost a poznání i odlehlých míst. Její specifickou 

součástí je také vysokohorská a krasová turistika (Balatka a kol., 1986). 

Pěší turistika a v určité míře i turistika vysokohorská patří dle Sýkory a kol. (1986) 

mezi nejrozšířenější druhy turistiky, což podporuje především vhodné přírodní prostředí, 

nízké nároky na vybavení a poměrně snadná pohybová činnost, tedy chůze. S tím souhlasí 

také Louka a kol. (2010), který považuje pěší turistiku za nejrozšířenější druh turistiky, 

protože není náročná na vybavení ani speciální dovednosti a je založena na chůzi jakožto 

nejpřirozenějším pohybu. Za určitý mezistupeň mezi pěší turistikou a horolezectvím 

lze považovat vysokohorskou turistiku, kde jsou obvykle v různé míře oba tyto druhy 

zastoupeny. Ve vysokohorské turistice je stále pohyb zajišťován především dolními 

končetinami, ale příležitostně jsou používány také horní končetiny a jsou vyžadovány 
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základy lanové horolezecké techniky. Vysokohorská turistika často prochází 

i přes zajištěné cesty, tzv. ferraty. 

Háp a kol. (2014) také uvádí pěší turistiku jako nejrozšířenější druh a zmiňuje rozdělení 

na základní, které zahrnují vycházky, výlety ale i vícedenní putování, výkonností, 

kam patří dálkové pochody a přechody horských hřebenů, a zdravotní, zahrnující 

rekreační a rehabilitační programy, které pracují se zdravotním stavem. Vysokohorskou 

turistiku považuje za nejnáročnější nejen kvůli fyzickému zatížení, ale také z hlediska 

rizika nebezpečí a požadavků na odborně technické dovednosti (Háp a kol., 2014, kap. 2). 

Pěší turistika podle Mosera a kol. (1986) ovlivňuje člověka pozitivně nejen po fyzické, 

ale především po psychické stránce. Velkou roli hraje nejen aktivní pohyb, ale také pobyt 

v přírodě a často kolektiv napomáhající emočně i intelektuálně ke zpracování podnětů 

z kulturně poznávací činnosti. Chůze působí psychorelaxačně i psychostimulačně, 

mimo jiné svým pravidelným rytmem. Pohybová činnost působí na činnost mozkové 

kúry zvýšeným obsahem kyslíku v krvi, produkcí některých hormonů a dodává 

nepřetržitý tok nervových impulsů ze šlach a svalů. Překonávání vnějších překážek, 

jakými jsou terén a počasí, a vnějších, mezi které patří únava či lenost, navíc posiluje 

volní vlastnosti. 

 

3.4.1 Pohybová složka 

Turistická chůze je vytrvalostní činností a významně napomáhá rozvoji srdečně cévní 

zdatnosti. Zakládá se i na svalové kondici, ale především ukazuje schopnost pracovat 

s energetickými zásobami (Sýkora a kol., 1986). Zatížení je při chůzi především aerobní, 

výjimkou jsou pouze náročné výstupy dosahující velkého převýšení (Louka a kol., 2010). 

Jako pohybová činnost by měla být turistická chůze ekonomická, s přiměřeně dlouhým 

krokem a frekvencí. Pokud turista nese zátěž, část svalstva tuto zátěž udržuje 

vnitrosvalovým napětím a ostatní svalové skupiny pracují podobně jako při chůzi bez 

zátěže. Při chůzi pracují také paže a důležité je také dýchání, které by mělo být rytmické 

(Sýkora a kol., 1986). K náročnějším typům pěší turistiky patří dálkové pochody 

či přechody horských hřebenů a pohoří. Pro tyto výkonnostní formy je již třeba dobrá 

kondice a také odpovídající odborně technické znalosti a dovednosti a materiálové 

vybavení (Louka a kol., 2010). 
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3.4.2 Odborně technická složka 

Ondráček (2013) uvádí, že pro pěší turistiku je třeba dostatečná znalost orientace v terénu, 

topografie a meteorologie, plánování tras a samotná realizace akce. Součástí je také 

zvládnutí první pomoc a ošetření případných lehkých zranění a připravená lékárnička. 

Pokud se jedná o vícedenní akci, je nezbytná i znalost táboření včetně práce s ohněm, 

vaření, využití tábornického vybavení a základy hygieny v tomto prostředí 

(Ondráček, 2013, Pěší turistika). 

 

3.4.2.1 Výstroj a výzbroj 

Výstroj pro pěší turistiku je také základní výstrojí potřebnou pro pobyt v přírodě obecně 

a z velké části se shoduje i s ostatními druhy turistiky. Velmi důležitá je vhodná obuv, 

která umožňuje spolehlivou a pohodlnou chůzi i při nepříznivém počasí a je zvolená dle 

terénu a ročního období. Stejně tak oblečení by mělo odpovídat turistické akci a mělo 

by zahrnovat také vrstvy, které jsou nepromokavé a větru odolné, v úvahu je třeba brát 

roční období. Přesto je třeba vždy být připraven na změny počasí. Důležitý je také vhodný 

batoh, který je pohodlný a pojme potřebné vybavení, tedy další a náhradní vrstvy 

oblečení, případnou výstroj, jídlo a pití (Sýkora a kol., 1986). 

V případě vysokohorské turistiky je třeba již speciální vybavení, do kterého řadí Neuman 

a kol. (2000) vhodná dynamická lana, kombinovaný úvaz z prsního a sedacího úvazku 

a plochou smyci nebo celotělový úvaz, amortizátor pádů neboli brzdu, karabiny typu 

HMS s otočným zámkem a přilbu. V rámci vysokohorské turistiky je toto vybavení 

nezbytné při pohybu po zajištěných cestách, německy Klettersteig, italsky via ferrata, 

kde se nachází cesty lezecké obtížnosti I – III, případně i IV. Tyto cesty jsou vybaveny 

skoby, ocelovými lany a žebříky uchycenými do skály, jichž ve spojení se svým 

vybavením používají vysokohorští turisté k jištění. 

 

3.4.2.2 Plánování pěší turistické akce 

Sýkora a kol. (1986) uvádí, že už při plánování je třeba zvážit roční dobu a počasí, 

a to především ve vysokohorské turistice. Vhodná je také volba skupiny na podobné 

fyzické úrovně, přičemž je třeba přihlížet i k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Pokud má 

skupina více než 7 členů, měl by adekvátně růst také počet vedoucích. V náročnějším 
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terénu by pak měla skupina postupovat s přiměřeným odstupem. Kilometráž 

i kilogramovou zátěž batohu je třeba přizpůsobit věku a pokročilosti skupiny. Důležité 

je pracovat také realistiky s časovým rozvržením. Při pěší turistice se uvažuje 1 km 

za 12 minut, přičemž se připočítává 10 minut na každých 100 metrů převýšení. V případě 

vysokohorské turistiky je na místě vycházet z horských průvodců dané oblasti. Je třeba 

také dbát na včasný start a aspoň hodinovou rezervu pro návrat před setměním (v případě 

vysokohorské turistiky je třeba počítat také s kratší délkou dne, v horách se stmívá dříve), 

abychom vytvořili rezervu pro možná zdržení na cestě vlivem přírodních podmínek 

či nečekaných překážek. Na rovině lze uvažovat rychlost 4–6 km za hodinu, v hornatém 

terénu se snižuje na 3–4 km za hodinu. První přestávka je vhodná už po 10–15 minutách 

pro úpravy popruhů batohů, svléknutí vrstvy oblečení po zahřátí apod. Další větší pauza 

se může zařadit až po 3–4 hodinách, velká pauza, kterou lze využít pro oběd 

a také vyhnutí se největšímu horku dne v letních měsících, může trvat 1–2 hodiny. 

Tato pauza se obvykle využívá nejen pro oběd a odpočinek, ale také pro kulturně 

poznávací činnost. Při pěší turistice jde první vedoucí, s méně zdatnými a zkušenými 

členy, vzadu jsou zdatnější členové a skupinu uzavírá zástupce vedoucího. 

Ve vysokohorské turistice jsou v předu společně s vedoucím zkušenější, méně zdatní 

ve středu skupiny a skupinu opět uzavírá zástupce vedoucího (Sýkora a kol., 1986). 

 

3.4.3 Kulturně poznávací 

Pěší turistika je nejpomalejším druhem turistiky, nabízí tak věnovat pozornost řadě 

detailů a intenzivní vnímání okolí. V pěší turistice tvoří tak zásadní složku a je velmi 

důležité na ni brát při plánování zřetel a dát dostatečný prostor přírodním i kulturním 

památkám jak v plánování trasy, tak i v časovém prostoru. Je vhodné připravit větší 

množství cílů, které lze operativně měnit či přidávat s ohledem na přírodní podmínky 

a fyzický stav účastníků. Může obsahovat také prostředky pro regeneraci, např. koupání, 

a odpočinek pro vstřebávání dojmů (Ondráček, 2013, Pěší turistika). 

 

3.5 Cykloturistika 

Cykloturistiku neboli turistiku na kole charakterizuje Balatka a kol. (1986) jako druh 

turistiky, při které je jako přesunový prostředek využíváno kolo. Obvykle je využíváno 

kolo sportovního charakteru, které je navíc uzpůsobeno pro jízdu se zátěží při vícedenním 
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putování bez doprovodného vozidla a odpovídá předpisům silničního provozu. Výhodou 

přesunu na kole je jeho rychlost, nízká cena a zároveň možnost zůstat v kontaktu s okolím 

a přírodou. Je nezbytné ovládat techniky jízdy na kole a disponovat potřebnými odborně 

technickými znalostmi a dovednosti jak v ohledu dopravních předpisů a bezpečnosti, 

tak i základních oprav výzbroje. Při rekreační cykloturistice převládá kulturně poznávací 

činnost a na fyzickou zdatnost nejsou kladeny vysoké nároky a ani jízdní kola nemusí mít 

speciální výbavu. Obvykle se jedná o krátkodobé akce. Ve výkonnostní cykloturistice 

je nezbytná speciální fyzická příprava a také odpovídající speciální vybavení jízdních kol. 

Akce mohou zahrnovat dlouhodobá putování i krátkodobé soutěžní a závodní akce, které 

vyžadují vytrvalost, rychlost a orientaci. 

Cykloturistiku řadí Sýkora a kol. (1986) mezi významné formy pohybové rekreace 

a velmi hodnotné druhy turistické činnosti. Její předností je z jedné strany jednoduchost 

a operativnost pěších forem a dynamika mototuristiky ze strany druhé. Oběma těmto 

formám je nejblíže, využívá jejich přednosti, ale především nahrazuje jejich slabiny 

a nedostatky. Až na vysloveně hornaté oblasti lze provozovat téměř všude, zachovává 

potřebnou intenzitu aktivního pohybu, ale přitom udržuje kontakt s přírodním prostředím 

a je dostatečně poutavá. Není nutně spjata pouze s frekventovanými komunikacemi, 

naopak je vhodná do klidnějších území a zpřístupňuje i místa nedosažitelná motorovým 

vozidlům. Lze propojit i s pěší turistikou a od jara do podzimu nabízí široké možnosti 

kulturně poznávací činnosti. 

Za velmi rozšířený druh turistiky považuje cykloturistiku i Louka a kol. (2010) 

a to ve všech věkových kategoriích, na cykloturistických stezkách i v terénu. I proto, 

že je tak oblíbenou aktivitou, je nezbytné zvládání základních technických dovedností 

jízdy a účelné využití možností dnešních kol zároveň se zajištěním bezpečnosti. 

Při cykloturistice je významná kulturně poznávací složka, která ji odlišuje od dalších 

cyklistických aktivit jako silniční či dráhová cyklistika nebo cyklokros či cyklotrial 

a další. Oproti pěší turistice disponuje cykloturistika nespornou výhodou větším množství 

kilometrů za stejný čas, což umožňuje poznat více přírodních krás i přírodních 

a kulturních památek. Jízda na kole přitom nenarušuje životní prostředí a napomáhá 

rozvoji kondice. 

Háp a kol. (2014) dodává, že cykloturistika je velmi vhodným prostředkem pro tvorbu 

pozitivních charakterových rysů, na rekreační úrovni nenutí jezdce soupeřit mezi sebou, 

ale poskytuje možnost překonávat sám sebe, a pro rozhodující je především příjemný 



42 

 

prožitek z jízdy. Nabízí pocit jedinečný pocit svobody, uspokojení, vnitřní sílu a splynutí 

s přírodou. Je také velmi vhodným prostředkem pro společnou rodinnou aktivitu, pomáhá 

posilovat vztahy a přináší novou socializační dimenzi. Důvody oblíbenosti cyklistiky vidí 

v zdravotní prospěšnosti, poznávání nových míst a sociální rovině, která umožňuje 

jak rozvíjet vztahy, tak si vychutnat samotu (Háp a kol., 2014, kap. 8). 

 

3.5.1 Pohybová složka 

Turistická jízda na kole je z fyziologického hlediska zatížení mírné, případně střední 

intenzity. Intenzita obvykle roste s vyšší rychlostí nebo při jízdě do vrchu. Naopak 

při jízdě z kopce umožňuje téměř úplný odpočinek. Náročnější je samozřejmě také jízda 

ve zvlněném či kopcovitém terénu, avšak s vhodnými přestávkami je možné absolvovat 

jízdu i několik hodin denně po řadu dní. Jízda na kole je vhodná také z hlediska příznivého 

vlivu na kardiovaskulární a dýchací systém. Podmínky jízdy také napomáhají rozvoji 

reflexních spojení, protože cyklista musí analyzovat vývoj dopravní situace 

na komunikaci a okamžitě reagovat, stejně tak za proměnlivých podmínek při jízdě 

po lesních či polních cestách. Zdrojem pohybu při jízdě na kole je síla dolních končetin 

cyklisty, jejichž svaly vykonávají dynamickou práci. Svaly trupu a horních končetin 

se zapojují pouze staticky při držení těla a rovnováhy, k rozvoji síly zde příliš nedochází. 

Pro cykloturistiku je vhodné být dostatečně fyzicky připraven a dbát na tělesnou zdatnost 

a harmonický rozvoj pohybových schopností, tedy síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti 

(Sýkora a kol., 1986). 

 

3.5.2 Odborně technická složka 

Pro cykloturistiku je, stejně jako v ostatních druzích, důležitá mapa a orientace v ní. 

Je vhodná taková mapa, která zohledňuje také typ a kvalitu komunikace či cesty. 

Zorientování v mapě by mělo probíhat při zastavení na bezpečném místě. Při plánování 

trasy je třeba vzít v úvahu nejen věk a zdatnost cyklistů, ale také terén, převýšení a počasí. 

Je třeba také počítat s tím, že při únavě se snižuje reakční schopnost cyklisty, a navíc 

obvykle dochází ke snížení sebedůvěry, což může vést také k dalším technickým chybám. 

Při zhoršeném počasí a snížené viditelnosti je důležité nezvyšovat rychlost, ale naopak 

rychlost z hlediska bezpečnosti snížit a případně zvýšit rozestupy ve skupině. 
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Řadě potenciálních nehod se dá také předejít údržbou a kontrolou stavu jízdních kol 

a vhodným seřízením. 

V terénu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, stoupání zvyšuje únavu, a nejen při sjezdu je 

třeba být na pozoru, nevjíždět v zatáčkách do krajnice a vyhýbat se výmolům, kamenům 

či kořenům. Roli hrají také povětrnostní podmínky, které mohou ovlivňovat jízdu za deště 

i slunečného počasí. Ráno a večer může protisvětlo snižovat viditelnost a zhoršovat 

rozlišovací schopnosti. Plné sluneční světlo může vést ke spáleninám, proto je třeba 

si především záda a týl, které jsou nejvíce vystaveny slunečnímu svitu, chránit. Pozor 

je třeba dávat také za větrného počasí, boční vítr může v nárazech způsobit pád, zvířený 

prach dráždí oči i horních cesty dýchací. Velkou opatrnost vyžaduje také vlhká či mokrá 

vozovka. Samozřejmostí je znalost a dodržování dopravních předpisů při jízdě 

v silničním provozu (Sýkora a kol., 1986). 

Pro bezpečný pohyb na komunikacích je nezbytné, aby cyklisté znali bezpečnostní 

pravidla, která vychází ze zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích, a zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu 

na pozemních komunikacích. Mezi nejdůležitější pravidla patří: 

a) Pro jízdu na kole i vedení kola je určen pravý okraj a krajnice vozovky. 

b) Vedení kola na chodníku se smí, pokud nejsou omezování nebo ohrožování 

chodci. 

c) Pokud jede skupina cyklistů, je nutné dodržovat jízdu za sebou. 

d) Jízda bez řídítek, s držením jiného vozidla, vedení dalšího kola či jiných předmětů 

znesnadňujících řízení je zakázáno. 

e) Činnosti znesnadňující cyklistovi řízení kola jsou zakázány.  

f) Cyklista dává znamení směru jízdy upažením ruky v souladu s vyhláškou 

před započetím jízdního úkonu. 

g) Za snížené viditelnosti je povinnost osvětlení jízdního kola. 

h) Na křižovatkách, železničních přejezdech, před vrcholem stoupání a ve zúžených 

profilech je zákaz předjíždění. 

i) Cyklista dodržuje pravidlo přednosti dle pravidla pravé ruky. 

j) Jízda musí být přizpůsobena povětrnostním podmínkám a stavu povrchu. 

k) Při dodržování bezpečnosti mohou využívat jízdní pruhy a stezky pro cyklisty 

také osoby na lyžích nebo kolečkových bruslích. 
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l) Cyklisté mladší 15 let jsou povinni nosit ochrannou přilbu. Tuto povinnost mají 

také všichni účastníci všech kurzů a soustředění (Louka a kol., 2010). 

U posledního bodu je třeba upravit informaci o věku, protože „cyklista 

mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle 

zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě“ 

(Pilař, 2011, Cyklistická helma). 

Šafránek (2000) ještě dodává další pravidla. 

a) Jezdit přiměřeně sebevědomě, neprovokovat řidiče motorových vozidel a vždy 

si nechávat dostatečnou rezervu v rychlosti i prostoru pro řešení nebezpečné 

situace. Vždy dáváme jasný a včasný signál o změně směru jízdy a u automobilů 

raději předvídáme i změny i bez signalizace, může např. zapomenout na blinkr.  

b) Důsledně dodržujeme znamení o změně směru jízdy a při odbočování vlevo 

se vždy ohlédneme. 

c) Jsme vybavení předepsaným vybavením a vizuálně jsme co nejnápadnější. 

d) V místech, kde se pohybují i chodci, jedeme opatrně a pomalu, abych je 

neohrozili, a počítáme s jejich nenadálými reakcemi.  

e) Pokud předjíždíme řadu zaparkovaných auto, dáváme pozor, aby se za stojícím 

autem neobjevili chodci nebo neotevřel někdo dveře od auta nám do cesty.  

 

3.5.2.1 Výstroj a výzbroj 

Výzbroj a výstroj by měla být praktická a bezpečná. Oblečení by mělo být přiléhavé 

a prodyšné, nejlépe v jasných barvách zvyšujících viditelnost, vhodná obuv je cyklistická 

se zámky v kombinaci s touto výbavou jízdního kola, samozřejmostí by měly být 

i náhradní a další vrstvy pro změny počasí, které budou odolné proti větru a dešti 

a proti prochladnutí při sjezdu. Do výbavy patří také nářadí na opravu a náhradní díly 

a pro orientaci také mapa. (Balatka a kol., 1986) Dle Sýkory a kol. (1986) by oblečení 

pro cykloturistiku by mělo být prodyšné, přiléhavé a poskytující dostatek volného 

pohybu. K vybavení řadí také vhodnou obuv a pláštěnku, v případě chladnějšího počasí 

i další vrstvy. Výbavu je možné dle objemu umístit do kapes oblečení, batůžku 

nebo do brašen umístěných na kole. 

Stěžejním vybavením po cykloturistiku je samozřejmě kolo. Ondráček 

a Hřebíčková (2007) uvádí mezi základní typy silniční kola, pro cykloturistiku 
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po silnicích, horská kola, pro pohyb v terénu, trekingová kola, pro zpevněné komunikace, 

a city bike, pro městskou turistiku. Neuman a kol. (2000) charakterizuje silniční kolo 

jako typ, který je nejvíce přizpůsoben pro jízdu po silnici svými ráfky a plášti, převody, 

závodními řídítky, celkovou geometrií rámu a jeho odolností. Svou konstrukcí není 

vhodné pro jízdu v terénu. Trekingové kolo je určitým mezistupněm silničního 

a horského kola. Disponuje středně silnými plášti, větším počtem převodů, lehčím rámem 

a je vhodné i na méně upravený povrch. Horská kola jsou určena pro jízdu v terénu a tomu 

je také přizpůsobena jejich konstrukce. Rám je menší (než pro téhož člověka v případě 

silničního kola), pláště jsou širší s různými, výraznými, hrubými vzorky, které jsou 

vhodné do terénu, ovšem na silnici vykazují větší odpor. 

Jako nejužívanější typ uvádí Ondráček a Hřebíčková (2007) horské kolo, zobrazené 

na Obr. 2, protože cyklistu nepřekvapí změny podkladu. Horská kola ještě dále rozlišuje 

pro cross-country (XC), downhill (DH) a freeride.  

Kola pro cross-country by měla umožnit rychlou jízdu i v členitém terénu díky pružící 

přední vidlici a případně i zadnímu tlumiči. U těchto typů kol se klade důraz také 

na nízkou hmotnost, často i na úkor životnosti jednotlivých prvků. Kola pro downhill 

(sjezd) nejsou obvykle vhodná pro univerzální využití. Mají robustní konstrukci 

a relativně vysokou hmotnost. Pro svůj účel jsou vybavena nejen přední odpruženou 

vidlicí, ale mají také zadní odpružení rámu. Freeridová kola tvoří po technické stránce 

určitý kompromis mezi předchozími typy. Především jsou určena pro zábavnou jízdu, 

často až extrémní (Ondráček a Hřebíčková, 2007). 

Mezi dalšími typy kol lze ještě jmenovat ftiness kolo a elektrokolo. Fitness kolo 

je podobné silničnímu, a s rovnými řídítky, o něco širšími plášti, obvykle 

trojpřevodníkem a nabízí také o něco pohodlnější posed. Elektrokola nabírají v poslední 

době na oblíbenosti. Může se jednat vlastně o jakýkoli z předešlých typů kol, 

které je doplněné o elektroagregát, který cyklistovi dopomáhá a umožňuje 

tak komfortnější jízdu s menším nasazením (BESIP, Bezpečně na kole). 
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Obr. 2: Anatomie horského kola 

(Ondráček, 2007, s. 15) 

Hlavními částmi kola jsou rám, přední vidlice, poháněcí systém, ovládání a brzdy, 

samotná kola a další součásti a doplňky. Geometrií rámu a dalšími úpravami se od sebe 

jednotlivé typy kol, nejen horských, liší. Rám má lichoběžníkový tvar, konkrétní 

materiálové vlastnosti, velikost a geometrie je dána typem kola. Přední vidlice 

je u horských kol odpružená a vyrovnává nárazy a nerovnosti terénu, aby se nepřenášely 

do paží cyklisty. Pro downihll se vyrábí celoodpružená kola, která mají vyšší hmotnost, 

ale přináší ještě větší komfort svým odpružením pro sjezd. Pohonný systém převádí 

svalovou sílu jezdce do otáčivého pohybu zadního kola. S ovládacím a brzdovým 

systémem tvoří tzv. komponenty. Součástí pohonného systému jsou pedály, středová osa 

a ložiska, převodník s klikami, řetěz a volnoběžný pastorek. Ovládání kola umožňuje 

řazení a brždění prostřednictvím řazení převodů, které se uskutečňuje řadícím systémem, 

a brzdami. Samotná kola mohou být v několika různých velikostech, jejich součástmi jsou 

ráfky, náboje, paprsky, duše a pláště. K těmto základním součástem kol patří i další 

důležité součástky a doplňky. Patří k nim sedlo a sedlovka a řídítka s představcem 

(Ondráček a Hřebíčková, 2007). 

Louka a kol. (2010) upozorňuje, že před jízdou je třeba kolo zkontrolovat a disponovat 

základním materiálním vybavením. Dále je vhodná brašna umístěná na kole, nebo batoh, 

brýle a nepromokavá bunda či pláštěnka. Neuman a kol. (2000) ještě doplňuje vhodnou 

cyklistickou obuv odpovídající nášlapnému systému, cyklo rukavice bez prstů 

se zesílenou dlaňovou částí, láhev s pitím upevněnou na rámu, případně camel-bag 
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se zásobníkem tekutin v malém batohu. V případě delších vyjížděk, které často vyžadují 

tzv. jízdu na těžko (vše s sebou), rozhodně není doporučen batoh, ale využití nosičů 

na zadní, případně i přední kolo, s cyklo brašnami (Neuman a kol., 2000). Nezbytnou 

součástí je pro cyklisty do 18 let cyklistická přilba (Pilař, 2011, Cyklistická helma). 

Samozřejmě je doporučována pro všechny cyklisty. 

Cyklista, případně aspoň jeden ve skupině, by měl disponovat nářadím pro základní 

opravy a běžnými náhradními díly, tedy náhradní duši (je třeba dbát na správnou velikost 

a ventilek), lepící soupravu, klíče a imbusové klíče odpovídající případnému použití, 

a hustilku neboli pumpičku, taktéž s ohledem na typy ventilků. Dále také šroubovák, 

kleště, centrovací klíč, náhradní brzdové špalky (v případě využití tohoto typu brzdícího 

systému), sadu brzdových lanek a měničů převodů, lepící pásku, a lékárničku 

(Louka a kol., 2010). 

Z hlediska bezpečnosti při pohybu na pozemních komunikacích je nezbytná také povinná 

výbava jízdního kola. Kolo musí být vybaveno dvěma na sobě nezávislými účinnými 

brzdami, pouze kolo pro předškolní děti s protišlapací brzdou nemusí mít přední brzdu. 

Matice nábojů kol, pokud nejsou rychloupínací nebo křídlové, musí být uzavřené, volné 

konce trubek řídítek zaslepené, zakončení ovládacích páček brzd, páčky měničů křídlové 

matice, rychloupíčnače nábojů kol, držáky či konce blatníků musí mít odpovídající hrany 

nebo musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii. Na kole musí být umístěny také 

odrazky, vpředu bílá, vzadu červená, které mohou být případně nahrazeny odrazovými 

materiály na oděvu či obuvi cyklisty, a oranžové na pedálech, které mohou 

také nahrazovat odrazové materiály na obuvi. Za snížené viditelnosti je nezbytnou 

výbavou kola světelná signalizace a osvětlení. Světlomet vpředu svítící bílým světlem, 

zadní svítilna červené barvy a zdroj energie, kterých zajišťuje svítivost těchto světel 

po dobu nejméně 1,5 h bez přerušení (BESIP, Povinná výbava). 

 

3.5.2.2 Plánování a vedení cykloturistické akce 

Pro plánování celodenních či vícedenních výletů je v první řadě třeba 

stanovit si realistický cíl. Cihlář a kol. (1991) vyzdvihuje, že jízda má přinášet především 

radost a příjemný prožitek, u méně zkušených cyklistů je tak třeba začínat s kratšími 

vyjížďkami a teprve u zkušenějších a zdatnějších cyklistů je vhodné uskutečnit dálkové 

jízdy. Postupné překonávání překážek, obtíží i rostoucí vzdálenosti pak přináší velké 



48 

 

vnitřní uspokojení. Je třeba dbát i na věk cyklistů, děti se mnohem rychleji unaví 

a potřebují častější přestávky, ale mohou být krátké, protože obnova sil je u nich rychlejší. 

Naopak s věkem roste vytrvalost, a tedy možnost delších vyjížděk, ale také roste potřeba 

delší přestávky ke znovunabyti sil. Dle Neumana a kol. (2000) by měl připravený itinerář 

cesty obsahovat časový i kilometrový plán, který uvažuje i zastávky a průběžnou kulturně 

poznávací činnost. Při volbě trasy je třeba respektovat časové možnosti, fyzickou zdatnost 

jedinců i jejich technickou vyspělost v jízdě na kole a také materiální vybavení skupiny. 

Je třeba také zvážit převýšení, které můžeme do náročnosti přepočítat jako 3,5 km 

za každých 100 metrů převýšení. Měly by být připravené také zkrácené varianty 

pro případ zranění, neopravitelných závad na kole či jiných problémů. Při průběhu akce 

by měl mít vedoucí skupiny itinerář či mapu stále připravenou na přístupném místě, 

nejlépe na řídítkách, aby nemusel zastavovat a mohl vést skupinu za jízdy. Cihlář 

a kol. (1991) dodává, že v průběhu cesty je vhodné se při zastávkách protáhnout, 

především záda, šíji a končetiny. 

Pro bezpečnou jízdu ve skupině je třeba dodržovat určitá pravidla. Cyklisté by se měli 

držet v bezpečné, ne příliš velké vzdálenosti, tedy využít tzv. jízdu v háku. Skupinu 

by měl vést nejzkušenější cyklista, následovaný nejslabším členem, skupinu by měl 

uzavírat druhý nejzkušenější člen. Důležité je udržet tempo tak, aby měli všichni členové 

příjemné zážitky a vzpomínky na vyjížďku a okolní krajinu. Je důležité, aby vůdce 

skupiny znal trasu a disponoval mapou. Z kopce i do kopce se mohu vzdálenosti členů 

zvětšovat, pod kopcem či na kopci se čeká na posledního. V případě jízdy skopce 

by se skupina neměla předjíždět, do kopce se předjíždět smí. Obtížným manévrem 

skupiny může být odbočení vlevo, proto je někdy vhodné skupinu u pravé krajnice 

zastavit a převést kola na druhou stranu. Ve skupině by měly být domluvené signály, 

kterými si mohou členové předávat informace o dění na cestě. Např. zdvihnutá paže 

signalizuje nebezpečí na silnici, paže upažená poníž pohybující se v malých kroužcích 

značí díru, či výmol na silnici apod. (Louka a kol. 2010). 

Šafránek (2000) dodává že pro bezpečný pohyb na silnici je vhodné, aby měla skupina 

maximálně 10 členů. Také považuje za vhodné, aby měl poslední jezdec výrazný trikot 

a působil tak i jako výstražný bezpečnostní prvek pro vozidla za skupinou. Vedoucí 

by měl počítat s velikostí skupiny, pokud chce na nějakém místě zastavit, musí volit 

takové místo, kam se vejde za krajnici celá skupina za krajnici nebo lépe zcela mimo 

vozovku. Místo je třeba volit na přehledném místě, a ne v zatáčce nebo u horizontu. 
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3.5.3 Kulturně poznávací složka 

Při cykloturistice je kulturně poznávací složka je závislá mimo jiné na odborně technické 

a pohybové složce. Jejich dostatečné zvládnutí totiž přináší možnost věnovat 

se poznávání již při jízdě, samozřejmě mimo hlavní komunikace, kde je kolo především 

prostředkem pro přesun. Je tedy vhodné, nejen z bezpečnostních důvodů, voli jízdu 

po vedlejších silnicích a cestách. Vzniká tak možnost lépe sledovat proměnlivost krajiny 

a při pečlivém plánování poznávat vytipovaná místa. Cykloturistika může být doplněna 

i pěší vycházkou na vyhlédnutých místech, která dovolí podrobnější poznávání 

a návštěvu historických památek (Sýkora a kol., 1986). 

 

3.6 Lyžařská turistika 

Lyžařská turistika je asi nejrozšířenější formou lyžování. Vyžaduje už však více 

dovedností než turistika pěší. Turista na lyžích musí ovládat základní techniky, 

tedy chůzi, běh, stoupání, sjíždění a změny směru jízdy. Tyto dovednosti jsou zároveň 

také přidanou hodnotou tohoto druhu turistiky a umožňují její rozvoj v zimě, 

kdy je možné pozorovat krásu zimní přírody především horských oblastí. Při lyžařské 

turistice jsou jako přesunový prostředek využívány lyže, které umožňují pohyb zasněnou 

krajinou. Při přesunu jsou využívány jak techniky běhu na lyžích, tak i techniky sjíždění 

a zatáčení. Tento druh turistiky obohacuje emotivní a estetické prožitky jak o samotnou 

jízdu na lyžích, tak především o poznávání zimní zasněžené krajiny. Je zde třeba dbát 

na dostatečné odborně technické znalosti, mezi které patří ošetřování a oprava vybavení, 

orientace v zimních podmínkách a znalost zimního nebezpečí v souvislosti se zásadami 

bezpečného pohybu v horách. Nezbytné jsou znalosti první pomoci a případně 

i nouzového přenocování a zimního táboření. Ze zdravotního hlediska je lyžařská 

turistika velmi významná, protože dochází k rovnoměrnému zatěžování všech hlavních 

svalových skupin a pohyb je tak všestranný, přičemž lze ale intenzitu pohybu přizpůsobit. 

Navíc probíhá ve velmi příznivém přírodním prostředí na čerstvém vzduchu, obvykle 

ve vyšší nadmořské výšce a napomáhá zvyšování odolnosti organismu. Lyžařská turistika 

patří mezi velmi rozšířené druhy i proto, že je vhodná pro různé věkové kategorie a její 

obtížnost lze přizpůsobit od rekreačních vyjížděk až po náročné túry či dálkovými jízdám 

nebo lyžařským přejezdům. V přípravných činnostech je dobré dbát jak na odborně 

technické znalosti a dovednosti, tak na celoroční kondiční přípravu. V ohledu výzbroje 

a výstroje je třeba připravit se dle způsobu přesunu a terénních podmínek. K vybavení 
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patří potřebné součásti, případně náhradní součásti pro drobné opravy, potřeby pro první 

pomoc či záchranu, orientační pomůcky a samozřejmostí je odpovídající oblečení včetně 

náhradních a dalších vrstev (Balatka a kol., 1986). 

Díky lyžařské turistce je možné poznávat krásy a život přírody v zimě, zvláště v horských 

oblastech. Přináší tělesné osvěžení i zvyšování tělesné kondice a odolnosti díky ztíženým 

klimatickým podmínkám zimního počasí. Rozšiřuje dovednosti a znalosti pohybu 

na lyžích a pro pobyt v náročných terénních sněhových podmínkách. Základním 

způsobem pro přesun při tomto druhu turistiky je chůze a běh na lyžích. Při využití 

ekonomické běžecké techniky s lehkou lyží, skluzem a účelném a harmonicky sladěném 

pohybu přináší vrcholný požitek z jízdy a překonávání velkých vzdáleností. Jedná se 

o vytrvalostní zatížení, fyziologicky vydatné, které lze dávkovat dle uvážení, a které 

s sebou nese uspokojení z únavy, která stojí za seberealizací a vyžitím 

jak pro začátečníky, tak pro pokročilé v krásách horské přírody. Samotná horská příroda 

je velmi významných činitelem v tomto druhu turistiky, protože toto přírodní prostředí 

je oproštěno od hluku, znečištění, shonu a stresu (Sýkora a kol., 1986). 

Stupeň náročnosti může být dle Michaličky a Chrastiny (1983) velmi rozdílný 

a lze ho snadno regulovat dle vlastních možností, nebo možností skupiny. Může se jednat 

jak o půldenní vyjížďky bez zátěže, tak i o vícedenní túry a přejezdy horských hřebenů, 

které už vyžadují velkou fyzickou i morální zdatnost. Pro lyžařskou turistiku není 

rozhodující věk ani fyzická zdatnost, náročnost a délka vyjížděk se těmto parametrům 

přizpůsobuje, a naopak pravidelná lyžařská turistika rozvoji tělesné kondice napomáhá. 

Lyžařská turistika navíc umožňuje kolektivní aktivitu a příležitost společného sledování 

krajiny a zážitků radostných a někdy i náročných. Skupina přináší příležitost lépe útrapy 

překonávat, vyrovnávat se s nepříznivým počasím a jinými problémy, které mohou nastat. 

Lyžařská turistika je také vhodnou rodinnou aktivitou. Důležité však je, aby ve skupině 

vždy bylo více zkušených účastníků než začátečníků, a dbalo se na respektování počasí 

i zimního terénu. 

 

3.6.1 Pohybová složka 

Z hlediska složky pohybové považuje Sýkora a kol. (1986) i Gnad a kol. (2001) lyžařskou 

turistiku za dlouhotrvající vytrvalostní prací mírné až střední intenzity, ve které se 

uplatňuje snaha o ekonomické uplatnění základní lyžařské techniky. Sýkora a kol. (1986) 
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dále uvádí, že lyžařská technika hraje největší roli především v náročných terénních 

podmínkách, které se neustále mění, a při překonávání překážek. Dostatečná tělesná 

kondice je nezbytná pro výkon potřebný pro pohyb a pobyt v zimní přírodě a promítá se 

také do zdravotních hodnot lyžařské turistiky. Napomáhá významně ve zvyšování tělesné 

zdatnosti a odolnosti nejen vůči námaze, ale také nepřízni počasí a hraje roli při otužování 

organismu. Je třeba mít na paměti, že lyžař turista se pohybuje často v neznámém terénu 

na různých druzích sněhu, často se zátěží a překonává značné výškové rozdíly. 

Dle Sýkory a kol. (1986) i Gnada a kol. (2001) techniku jízdy ovlivňuje především 

charakter túry, nejde primárně o rychlost pohybu, ale o bezpečnost a efektivitu jízdy 

s ohledem na terén, vybavení i hmotnost zátěže. Samozřejmě dokonalejší zvládnutí 

techniky přináší možnosti vstupu do oblastí nepřístupných pro méně vyspělé lyžaře. Gnad 

a kol. (2001) připouští, že se při lyžařské turistice se uplatňují především klasické běžecké 

způsoby, které doplňuje chůze, sjíždění, brždění a zatáčení. Dodává, že v případě lyžařské 

turistiky jde především o kulturně poznávací činnost a jízda na lyžích je pouze prostředek 

k realizaci. 

 

3.6.2 Odborně technická složka 

Pro lyžařskou turistiku se předpokládá zvládnutí řady teoretických znalostí i praktických 

dovedností, protože se uskutečňuje v náročných podmínkách zimní přírody. Nejde pouze 

o zvládnutí pohybu, ale také o potřebné znalosti a vědomosti, bez kterých by nebylo 

možné tento druh turistiky realizovat. Nezbytností je zvládnutí práce s mapou a orientace 

v zimních horách, příprava a vedení túry, a to vše v kombinaci se základy pohybu 

na sněhu. Důležitost odborně technické složky hraje v pohybu a pobytu v přírodě 

tak bezpečnostní roli, jelikož je třeba zvládnout případné náročné situace, ve kterých 

se mohou turisté ocitnout. Je nezbytné mít základní znalosti a dovednosti jak v oblasti 

výstroje a výzbroje, tak i v pohybu a pobytu na sněhu (Sýkora a kol., 1986; 

Gnad a kol., 2001). 

 

3.6.2.1 Výzbroj a výstroj 

Mezi základní vybavení lyžaře patří lyže, boty a vázání, hole a oblečení. Lze využít více 

typů lyží, jako nejvhodnější typ lyží pro lyžařskou turistiku v českých horách uvádí 

Gnad a kol. (2001) širší turistické běžky, do vyšší hor jako Tatry či Alpy doporučuje 
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skialpinistické lyže. Zmiňuje také telemarski a pro pohyb v zimním prostředí i nelyžařský 

prostředek, sněžnice. 

U běžeckých lyží uvádí Soumar a Bolek (2001) dva základní typy klasických lyží. Lyže, 

které se musí mazat, a ty, které nemusí. Vždy je však třeba, aby na skluznici bylo něco, 

co zabraňuje podkluzování. Lyže, které se nemusí mazat, jsou vhodné především 

pro lyžaře, který si nevědí rady s technikou mazání vosků a jejich výběrem. 

To, že skluznice není hladká, ale přináší také horší skluznost a mírně zpomaluje pohyb. 

Přestože se může zdát, že nemazací lyže se nemusí mazat vůbec, pravdou je, že oba typy 

je třeba napouštět skluzovým voskem, který mimo jiné zabraňuje jejímu vysychání, 

zlepšuje skluzové vlastnosti a snižuje zachytávání nečistot na skluznici. Velmi důležitý 

je také výběr správné obuvi, především pro rekreační lyžaře, aby v nich nebylo vlhko 

a zima, což by výrazně snižovalo prožitek z pohybu na lyžích a krás zimní krajiny. 

Samozřejmě je třeba dát si také pozor, aby systém obuvi a vázání byl shodný, 

protože se historicky vyvinulo více způsobů vzájemného uchycení. Hole jsou dnes 

již vyráběny z lehkých materiálů, pro turistiku volíme ale klidně hůlky o mírně vyšší 

hmotnosti, ale především s vyšší odolností, protože lze očekávat občasné pády. Je vhodné 

také zvolit větší kroužky, které poskytnou větší oporu i při odpichu na neupravených 

tratích a v hlubším sněhu. 

Skialpinismus popisuje Gnad a kol. (2001) jako kombinaci turistické chůze a sjezdového 

lyžování, jedná se tedy o způsob vhodný do volného terénu vysokých hor. Lyže jsou 

o něco kratší a měkčí než lyže sjezdové, pro výstupy se na skluznici umísťují stoupací 

pásy, které se upevňují na špičku a konec lyží háčky a na skluznici se přichytávají 

speciálním lepidlem umístěným na pásu. Na rovině a stoupání umožňuje snadnější pohyb 

možnost uvolnění paty z vázání. Pro sjezd se pata uchytí do vázání na pevno a pásy se ze 

skluznic sundají. Telemarski jsou méně rozšířeným způsobem, využívají širokých běžek 

s kovovými hranami, volnou patou, která zůstává volná i ve sjezdu a umožňuje tzv. 

telemarských postoj, kdy jsou obě kolena pokrčena a přední noha je aspoň jednu stopu za 

nohou přední. Pro chůzi po rovině či do svahu se využívají stoupací vosky nebo také pásy. 

Sněžnice jsou v podstatě prostředek pro pěší turistiku, ale v zimním terénu na vrstvě 

neupraveného sněhu. 

Při volbě výzbroje a výstroje upozorňuje Sýkora a kol. (1986), že je třeba dbát 

na funkčnost, spolehlivost a trvanlivost. Vhodné je také zaměřit se na nízkou hmotnost 

a skladnost. Pro samotný pohyb je vhodné nevolit příliš teplé oblečení, protože se turista 
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zahřeje, ale pro zastávky či táboření by měly být tyto další vrstvy sbaleny s sebou. 

Oproti letnímu oblečení je třeba pamatovat také na další součásti jako jsou čepice, 

rukavice či praktická ochrana krku. Gnad a kol. (2001) doporučuje nesavé materiály, 

které umí poskytnou tepelný komfort i při aktivním pohybu, a stejně jako Sýkora (1986) 

radí spíše méně vrstev, protože se lyžař zahřeje, takže teplejší vrstvy je vhodné mít 

připraveny pro zastávky. Upozorňuje na vhodné ponožky a především rukavice, 

které zajistí ochranu proti zimě, a doporučuje brát s sebou náhradní kusy, které mohou 

dobře posloužit, pokud původní provlhnout nebo promoknou. Pro výlety či túry je vhodné 

mít na potřebnou výbavu batoh, u kratších vycházek může být dostačující ledvinka, 

ale měly by obsahovat jídlo a pití, potřebné vosky, mapu, lékárničku a případně 

také píšťalku, nůž a mobilní telefon. 

 

3.6.2.2 Plánování a vedení lyžařské turistické akce 

Prvním krokem je stanovení hlavního cíle akce a její zaměření, jaké jsou její úkoly 

a motivace. Při plánování je třeba pečlivě zvážit fyzický stav a technickou vyspělost 

účastníků včetně jejich vybavení, vzít v úvahu také úroveň nejslabšího člena skupiny 

a celkový počet členů. Je důležité zvážit náročnost terénu a sněhové podmínky, 

předpověď počasí a v zimě nezapomínat také na kratší délku dne. Pro trasu je třeba zvolit 

jednotlivé postupové cíle, kterými mohou být křižovatky cest, vyhlídky, vrcholy či sedla 

nebo chaty. Ty bychom společně se samotnou trasou a jejím převýšením měli zaznamenat 

v jednoduchém plánku trasy. Itinerář by měl obsahovat také předpokládané časové údaje 

a případné další poznámky k organizaci, brát v úvahu dostatečnou rezervu fyzických sil 

a času a obsahovat rezervní řešení změny trasy, případně přístřeší a jiných záchranných 

bodů. Na plánování se mohou podílet všichni účastníci, pokud tomu tak není, měli by být 

před zahájením o zásadních plánech a trase informování a měly by být rozděleny role 

a společné vybavení. Důležitými informacemi jsou místo a začátek akce, předpokládaný 

konec a také informace o možném stravování a finanční kalkulace (Gnad a kol., 2001). 

Pro vlastní akci Gnad a kol. (2001) uvádí, že před zahájením je třeba zkontrolovat 

vybavení účastníků, jejich připravenost a počet. První nemusí jet nutně vedoucí, ale mělo 

by se jednat o zdatného lyžaře seznámeného s itinerářem, druhý následuje nejslabší člen 

a určuje tempo. Nejzdatnější lyžaři by měli skupinu uzavírat a pomáhat slabším členům 

před sebou, kteří by měli tvořit střed skupiny. Pokud se skupina pohybuje hlubokým 
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sněhem, měl by se první lyžař po čase vystřídat, protože tato pozice je náročná 

jak po stránce fyzické, tak i s ohledem na potřebu zvýšené pozornosti. Hlavní vedoucí 

skupiny by měl být rozhodný a důsledný, držet skupinu pohromadě a nedovolit její 

roztržení, obzvláště musí kontrolovat počet všech členů za snížené viditelnosti. Ke srazu 

všech členů dochází na křižovatkách, případně dole po delším sjezdu. 

První pauza je vhodná už zhruba půl hodiny po začátku, aby měli všichni možnost upravit 

výstroj, jinak je vhodné příliš nestavět a držet se pouze plánovaných přestávek. Další 

by měla následovat zhruba po 2 hodinách. Pro pauzy je třeba vybrat vhodné místo, které 

by mělo být v bezpečí, závětří, případně na slunci a ideálně také poskytovat prostor 

pro kulturně poznávací činnost. Během přestávky je vhodné využít další vrstvy oblečení, 

aby tělo neprochladlo, a při velmi nepříznivém počasí dáváme pozor na omrzliny. 

Důležité je také neopomínat dostatečné doplňování tekutin. Pokud je akce vícedenní, měli 

by se do průběžných úkolů a povinností zapojovat všichni členové skupiny 

(Gnad a kol., 2001). 

 

Zásady pohybu v horách v zimě a zimní nebezpečí 

Stejně jako u jiných druhů turistiky se může objevit subjektivní a objektivní nebezpečí. 

Gnad a kol. (2001) za subjektivní, které je zapříčiněno vlastními chybami, řadí především 

přeceňování vlastních sil především vůči délce trasy a náročnosti terénu. Zásadní chybou 

je také vyrazit bez dostatečné výstroje a za zhoršeného počasí, případně do neznámé 

oblasti bez mapy či průvodce a nerespektování varování horské služby. Nezanedbatelná 

je také teoretická příprava a neznalost objektivních nebezpečí a zásad pobytu a pohybu 

v horách. Sýkora a kol. (1986) také upozorňuje, že u nezkušených lyžařů může při náhlém 

zhoršení počasí dojít k rychlému vyčerpání a únavě především vlivem strachu, což může 

vést k prochladnutí, omrznutí či bloudění. 

Objektivní nebezpečí nejsou ovlivnitelná, ale je možné jim v určité míře předcházet. 

Pro pohyb v zimním terénu používáme zimní mapy, které obsahují informace 

o upravenosti tratí, sněhové pokrývce, klasifikaci terénu a lavinovém nebezpečí. Ukazují 

také barevné značení i vytyčování cest, chaty a přístřešky a významná místa pro kulturně 

poznávací činnost. Nebezpečným faktorem při pohybu na horách může být počastí, 

především jeho náhlé zhoršení, ale i silné sluneční záření může vést např. k poškození 

zraku nebo spálení pokožky. Je tedy třeba nezanedbávat opalovací krémy a brýle, ačkoli 
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se pohybujeme v zimním prostředí. V případě mlhy se držíme cest s tyčovým značením, 

typickým především pro české hory. Pokud mlhou proniká sluneční záření, může 

se vytvořit tzv. difúzní světlo, které vytváří dojem plochého terénu bez nerovností 

a neumožňuje rozeznávat sklon svahu, což je nebezpečné především pro sjezd. 

Mezi nepříznivé podmínky patří také vichřice, vánice a mráz, především při podcenění 

výstroje. Je třeba počítat také s různou kvalitou a množstvím sněhu, velká vrstva může 

značně zpomalit a ztížit pohyb, střídání hlubokého sněhu, krusty a mokrého sněhu je 

potenciálním zdrojem nebezpečí úrazu. Největší nebezpečím, které sníh skrývá, je lavina. 

Její uvolnění podmiňuje řada faktorů od soudržnosti sněhu s podkladem i soudržnosti 

sněhových vrstev, náhlého oteplení, výšky sněhové vrstvy a až po vnější okolnosti, které 

mohou lavinu uvolnit, jako je naříznutí vrstvy stopou lyžaře nebo působením tlakové 

vlny. Mezi nebezpečné účinky lavin patří mechanická poranění způsobená tlakem sněhu 

a překážkami na cestě, udušení pod vrstvou sněhu nedostatkem vzduchu nebo ucpáním 

dýchacích cest sněhem, podchlazení a šokové stavy. Tradiční lavinové svahy jsou 

vyznačeny v mapách a upozornění na aktuální lavinový stav vydává horská služba 

(Gnad a kol., 2001). 

Nebezpečím lze předcházet dodržováním zásad pohybu na horách v zimě. Gnad 

a kol. (2001) doporučuje nevycházet na výpravu v méně než 3 lidech a nikdy ne sám, 

oznámit odchod, předpokládaný návrat a plán trasy osobě, která případně může přivolat 

pomoc, na horských chatách se zapisovat do knih vycházek a túr. Respektovat informace 

horské služby, nevstupovat do lavinových polí, nepřeceňovat síly vlastní ani členů 

skupiny a mít připravenou výstroj pro změny počasí. Samozřejmostí by měla být také 

ochrana značení turistických cest a dodržování zásad ochrany přírody, tedy klidný a tichý 

pohyb po turistických cestách, likvidace odpadu apod. 

Pro bezpečný pohyb v zimní terénu je dle Sýkory a kol. (1986) velmi důležitá také znalost 

orientace v horské terénu právě v zimních podmínkách, protože bloudění může vést 

ke kritickým situacím. Základem je orientace v mapách, ale je třeba si uvědomovat, 

že v zimě mohou být některé významné body a linie zkresleny nebo schovány pod 

sněhem, případně může sníh naopak svými vrstvami vytvářet překážky, které v mapě 

nebudou zakresleny. Barevné značení může být často po vrstvou sněhu či námrazy, 

proto je vhodné držet se v případě možnost tyčového značení nebo obrysových značek. 
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3.6.3 Kulturně poznávací složka 

Kulturně poznávací činnost v lyžařské turistice je zcela typická, přináší poznávání života 

v horských oblastech, historii hor či osudy horalů v kráse zasněžené přírody. Dává prostor 

pro proniknutí do místopisu, význačné hřebeny a vrcholy, doliny či horské chaty. Velkou 

motivací pro tuto činnost je prožitek, který podněcují především estetické vjemy 

z vnějšího okolí a to, jak krása zimní přírody obohacuje duševní život. Vnímání scenérie 

jednotlivých úseků hor a podněty přicházející ze zemní krajiny jsou esteticky velmi silné. 

Zajímavé je i sledování ukládání a kompozice s něhu s přírodou, zasněžené stromy 

či závěje. Kulturně poznávací činnost může být výrazně obohacena přípravou o historii, 

společenských či přírodních poměrech dané oblasti či beletrii, která se k ní váže (Sýkora 

a kol., 1986). Pro lyžařskou turistiku vyzdvihuje Michalička a Chrastina (1983) 

také poznávání přírodních rezervací a chráněných oblastí v zimních měsících a sledování 

opatření, která je nutné pro toto období učinit. Zvláštnosti zimní přírody patří 

k jedinečným součástem lyžařské turistiky, nabízí nahlédnutí do přezimování zvěře, 

lidské péči o jejich bezpečné přečkání zimy. Sníh navíc nabízí ve vztahu ke zvěři 

jedinečnou možnost pozorování stop. Celkově je zajímavé sledovat vliv sněhu na krajinu, 

život zvířat i lidí, rostliny, ale i přírodní a lidské výtvory. 

 

3.7 Mapy a turistické značení 

Pro orientaci nejen v terénu je vhodné využít mapu dané oblasti. Je třeba zvolit vhodnou 

mapu a dokázat se v mapě a následně ve skutečnosti zorientovat. Pro orientaci při turistice 

jsou vhodným pomocníkem turistické značky, které jsou umístěny na viditelných místech 

trasy a zakresleny v mapách. Turistické značení je historicky vyvinuto různě v různých 

zemích, v České republice je spravováno KČT.  

 

3.7.1 Mapy a práce s mapou 

Orientaci a topografii, mapy a jejich čtení řadí Ondráček (2013) k základním 

dovednostem pro plánování i realizaci turistických akcí. Obsah mapy určuje její 

využitelnost, zahrnuje prvky, které jsou důležité pro daný účel. Pro vodní turistiku jsou 

důležité informace o průtoku vody či jezech, v cykloturistických mapách najdeme 

informace o cyklostezkách, případně i možnosti dobití elektrokol. Obecně mapy obsahují 

zeměpisné souřadnice, měřítko a mapový rám, polohopis, výškopis a popis 
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(Ondráček, 2013, Obsah mapy). Měřítko udává poměr vzdálenosti na mapě 

a ve skutečnosti, tedy kolikrát je zobrazovaná oblast zmenšená. Na mapě je měřítko 

číselné a někdy i grafické. Ekvidistance vrstevnic říká, po kolika výškových metrech jsou 

zobrazeny vrstevnice a může se lišit podle mapy, výškové členitosti terénu a také velikosti 

a detailu zobrazované oblasti. Vrstevnice jsou pomyslné linky spojující místa o stejné 

nadmořské výšce v prostoru a na mapě jsou vždy s určitým odstupem některé zvýrazněny 

a doplněny údajem o nadmořskou výšku. Obvykle na mapě najdeme i nadmořskou výšku 

vrcholu kopce. Pomocí vrstevnic lze určovat strmost stoupání či rovinatou oblast. 

V legendě mapy jsou uvedeny symboly v mapě použité a jejich význam (Ondráček, 2013, 

Obsah turistické mapy). 

Jedním ze základních předpokladů pro turistickou činnost je práce s mapou. Mapu je třeba 

zorientovat, tedy najít sever ve skutečnosti (obvykle pomocí kompasu či buzoly) 

a stejným směrem orientovat i sever mapy, což je obvykle její horní okraj. K orientaci 

mapy můžeme využít také okolní terén, polohu slunce či hvězd, různé přírodní jevy 

nebo kulturní památky, které mají svou typickou charakteristiku vůči světovým stranám. 

Pokud je mapa správně zorientována, je třeba na mapě určit také vlastní pozici, k čemuž 

obvykle pomohou výrazné orientační body v okolí, které porovnáme s mapou 

a vyznačíme tak svou polohu (Ondráček, 2013, Orientace v terénu a Jiné metody 

orientace). 

V turistice se obvykle využívají mapy vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku a na vodě 

také vodácké mapy. Obvykle obsahují stejnou základní legendu a jsou obohaceny o údaje 

vhodné pro daný typ turistiky. Cykloturistické tak obsahují značení cyklotras, upozornění 

na nebezpečné úseky nebo možnosti ubytování cyklistů, vodácké mapy zahrnují údaje 

o vodním toku, jezech, občerstvení a táboření (Ondráček, 2013, Mapy turistické 

a cykloturistické). 

 

3.7.2 Mapy využívané pro turistiku v ČR 

Pro turistické akce je možné využít mapy tištěné papírové, nebo mapy v elektronických 

zařízeních, obvykle chytrých telefonech. Mezi největší vydavatele tištěných map patří 

TRASA, spol. s r. o., která je obchodní společností KČT. Zajištuje mimo jiné výrobu 

a prodej turistických i cykloturistických map pro KČT i veřejnost. Mapy vyrábí papírové 

i laminované, které jsou odolnější vůči vlhkosti a opotřebení, v měřítku 1:50 000. 
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Tato sada map pokrývá celou Českou republiku. Nabízí také omezený sortiment map 

pro vybrané oblasti v měřítku 1:40 000 (TRASA, spol. s r. o.). Dalším významným 

vydavatelem map pro Českou republiku je firma SHOCart, spol. s r. o., která vydává 

mapy turistické, cykloturistické, lyžařské, vodácké, rybářské, ale také atlasy a průvodce. 

Mapy vydává v různých měřítkách od 1:25 000 až po 1:100 000. Kromě map České 

republiky nabízí také Slovensko nebo oblasti všech tří Trojmezí, která na českých 

hranicích vznikají (SHOCart, spol. s r. o.). Při využití mobilních telefonů se také nabízí 

možnost využití elektronických map a velmi oblíbené aplikace Mapy.cz, která je 

dostupná v online i offline verzi. Obsahuje několik možností zobrazení map a plánování 

trasy pro pěší i cykloturistiku, běžecké lyžování a vodní turistiku, které trasu vykreslí, 

uvede její délku a také profil převýšení. Tato elektronická varianta nabízí oproti 

papírovým vydáním také interaktivní využití řady informací o bodech, které jsou na trase, 

čímž dává řadu podnětů ke kulturně poznávací činnosti. Největší výhodou je téměř 

okamžitá reakce na případné uzavírky tras a v případě lyžařské turistiky zde lze nalézt 

dokonce aktuální informace o sjízdnosti i úpravě tratí (Seznam.cz, Mapy.cz). Chytrý 

telefon s mapou by se však měl stát pouze pomůckou, nikoli hlavním bodem zájmu 

při pobytu v přírodě. 

 

3.7.3 Historie turistického značení 

Označení správné cesty bylo od pradávna praktickou potřebou pro nalezení sídel či lovišť. 

Ke značení se používaly kameny, dřevo, větve či záseky na stromech. Značení 

pro turistické účely, jak, ho známe dnes, vzniklo v Německu na začátku 19. století. První 

jednoduché značení se začalo objevovat v alpských údolí a Duryňském lese, značení 

vytvářeli majitelé místních chat pro orientaci v okolí. Se vznikem turistických spolků 

napříč Evropou v průběhu se potřeba značení objevila i v dalších místech a státech. 

V českých zemích se první značení objevilo v Beskydech, kde první menší síť tras 

vybudovala Pohorská jednota Radhošť. V pohraničí se objevovalo značení různými 

tvarovými značkami, které vytvářely jednotlivé německé turistické spolky, ale trasy 

na sebe nenavazovaly. O jednotné síti začal uvažovat nově založený KČT. První cesty 

byly vyznačeny v okolí Svatojánských proudů, ty jsou však nyní pod hladinou přehrady 

Štěchovice. Následovalo značení cest z Karlštejna do Berouna, z Řevnic na Skalku 

a Babku a z Holoubkova na Rač. Tehdejší značení připomínalo dnešní, ale prostřední pás 

měl šíři 10 cm a krajní bílé pásy 4 cm, značky byly tedy podstatně větší. Původní vedoucí 
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barva byla pouze červená, ale s rostoucím počtem tras bylo třeba přistoupit k barevnému 

rozlišení a postupně se také zmenšila velikost středního pásu. První dálková trasa byla 

vyznačena na trase Praha – Brdy – Šumava. Už v roce 1920 byla délka značených tras 

25 tisíc kilometrů a značení začalo pronikat i do pohraničí, kde bylo prozatím realizováno 

německými spolky. Značení tras bylo podporováno i státními institucemi a Ministerstvem 

vnitra. Velmi dobře se dařilo značení turistických tras také na Slovensku. Před druhou 

světovou válkou už dosahovala délka tras v Československu 40 tisíc kilometrů. Velkou 

ránu znamenala druhá světová válka, která vedla ke geografické i jazykové reorganizaci 

tras a na Slovensku také k cílenému chaosu ve značení, které mělo při povstání zmást 

nacistické vojáky. Po druhé světové válce začalo KČT s obnovou značení tras. Turistické 

značení, které spadalo pod orgány turistiky, bylo tímto v 50. letech organizačně začleněno 

do Československého svazu tělesné výchovy ČSTV. Síť značených tras postupně rostla 

až do revolučního roku 1989. V roce 1990 došlo ke znovuobnovení KČT, který nejdříve 

s ČSTV na značení a školení značkařů spolupracoval, ale v ještě v 90. letech se odpojil 

a značení tras převzal do svých činností. V roce 2010 už dosahovala síť značených tras 

více než 40 tisíc kilometrů (KČT, Učební texty pro značkaře). 

 

3.7.4 Turistické značení pěších tras 

V pěší turistice jsou trasy značeny pásovými značkami, které se skládají 

ze 3 vodorovných pásů. Krajní pásy jsou bílé a uprostřed je pás, který svou barvou značí 

barvu dané trasy, tedy červenou, modrou, zelenou nebo žlutou. Značka by měla mít 

velikost 10 x 10 cm. Pokud značka ukazuje odbočení, pak je doplněna o šipku 

odpovídajícím směrem. Pokus se setkává více značených tras, pak mohou být jejich 

značky spojeny do společného značky, kde se střídají bílé pásy a pásy s barvami 

odpovídajícími trasám, krajní pásy jsou bílé. I zde mohou být některé ze značek doplněny 

šipkou. Informaci o odbočce mohou poskytnout také další typy značek s odpovídajícími 

symboly. Naučné stezky mohou být značeny místními i pásovými značkami, nebo 

značkami speciálními právě pro naučné stezky. Na křižovatkách, na významných místech 

nebo ve městech a vesnicích je značení doplněno ještě o tabulky, které obsahují název 

místa, případně nadmořskou výšku či nějaké doplnění, a směrovky, které ukazují směr 

k dalším turistickým cílům, barvu trasy pro tuto cestu a vzdálenost k vybraným cílům 

(Louka a kol., 2010). Příklady značení pro pěší turistiku ukazuje Obr. 3. 
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Obr. 3: Značení pro pěší turistiku 

(KČT, Systém turistického značení) 

 

3.7.5 Turistické značení cyklotras 

Cyklotrasy a cykloturistické trasy mají podkladovou barvu žlutou. Cyklotrasy vedou 

po silnicích a místních a účelových komunikacích, speciální směrové značky jsou dané 

vyhláškou a dle pověření ministerstva dopravy a vnitra je garantem KČT, které se stará 

také o číslování a koordinaci cyklotras. Trasy jsou rozděleny do 4 tříd (třídě odpovídá 

počet cifer v číselném označení trasy).  

I. třída (mezinárodní dálkové) – propojení velkých měst po Evropě 

II. třída (dálkové) – nadregionální význam 

III. třída (regionální) – propojení regionálních cílů 

IV. třída (místní) – lokální propojení 

(Louka a kol., 2010) 

Příklady značení pro cykloturistiku ukazuje Obr. 4. 
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Obr. 4: Značení pro cyklo turistiku 

(KČT, Systém turistického značení) 

V terénních, často horských oblastech na hůře přístupných trasách, se lze setkat 

i s alternativním značením cyklotras. Tyto značky, které ukazuje Obr. 5, se podobají 

pěšímu značení, ale okrajové pruhy jsou žluté a vodící barva místo žluté je naopak bílá. 

Jinak se používají barvy červená, modrá a zelená stejně jako u pěšího značení a značky 

se také stejně používají (KČT, Systém turistického značení). 

 

Obr. 5: Značení pro cyklo turistiku v terénu 

(KČT, Systém turistického značení) 

 

3.7.6 Turistické značení lyžařských tras 

V lyžařské turistice se využívá z velké části pěší turistické značení, které je upraveno tak, 

aby bylo dobře sledovatelné i v zimě při sněhové pokrývce. Samotné lyžařské značení 

se používá tam, kde pěší značení nelze využít (KČT, Učební texty pro značkaře). 

Lyžařské značení používá podobný systém značení jako v pěší turistice, tabulky 

a směrovky včetně rozměrů. Liší se pouze v barvě krajních pásů značek a podkladové 

barvě tabulek, jak ukazuje Obr. 6. Pro lyžařské značení je tato barva oranžová, vnitřní 

pásy pak mohou být červené, modré, zelené a bílé. (KČT, Systém turistického značení) 
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Obr. 6: Značení pro lyžařskou turistiku 

(KČT, Systém turistického značení) 

Na otevřených místech se v zimě často vytváří návěje a orientace je ztížená. Hlavní cesty 

jsou vyznačeny obvykle ještě tyčemi, které napomáhají při snížené viditelnosti. Protože 

obvyklé turistické značení může být skryto pod námrazou a sněhem, používají se také 

tzv. obrysové značky neboli němé značky, na Obr. 7. Ty jsou zřetelné i za zhoršených 

povětrnostních podmínek a svými symboly značí směr k významným horských místům 

(Sýkora a kol., 1986). 

 

Obr. 7: Obrysové (němé) značky pro lyžařskou turistiku 

(Špindlerův Mlýn, Němé značky) 

 

3.8 Jizerské hory a turistika v Jizerských horách 

Jizerské hory, nacházející se na severu České republiky, jsou hojně navštěvovanou oblastí 

pro letní i zimní turistiku. Na jejich území byla vyhlášena v letech 1967-1968 CHKO 

Jizerské hory. 
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3.8.1 Jizerské hory 

Jizerské hory patří mezi české pohraniční hory, částečně se nachází také v Polsku 

pod názvem Góry Izerskie. Jizerské hory na severu České republiky, česká část se nachází 

v Libereckém kraji mezi Frýdlantským výběžkem a Krkonošemi, se kterými sousedí 

tak úzce, že dříve byly Jizerské hory považovány za nejzápadnější část Krkonoš 

(Nevrlý a kol., 1983). 

 

Povrch a geologie 

V Jizerských horách se nachází nízko položená místa i pod 400 m n. m. v údolí řeky Nisy 

i relativně vysoké horské hřbety a vrcholky vyšší než 1000 m n. m. Nejvyšším vrcholem 

celých Jizerských hor je Wysoka Kopa 1126 m n. m. v polské části hor, na české straně 

je nejvyšší Smrk 1124 m n. m. Významným vrcholem je také Bukovec 1005 m n. m. 

u osady Jizerka, který je jedním z nejvýše položených vulkanických výlevů ve střední 

Evropě. Pro Jizerské hory jsou velmi typické náhorní plošiny, tedy zarovnané povrchy 

ve vrcholových částech, kde se nachází četná rašeliniště. Typické pro Jizerské hory jsou 

i zajímavé skalní útvary, které se na vrcholcích hor vytvořily zvětráváním žul. Žuly 

různých typů tvoří geologicky centrální část hor a také většinu skalních útvarů, viklanů, 

hřibů či skalních mís. Známé žuly jsou např. rumburská s modravě zbarveným křemenem 

nebo liberecká s růžovým živcem (Nevrlý a kol., 1983). V CHKO Jizerské hory 

se setkáme s dvěma významnými mineralogickými lokalitami. Na Vápenném vrchu 

u Raspenavy se vyskytuje více než 50 různých minerálů, nejvýznamnější lokalitou 

je soutok Safírového potoka a Jizerky, kde se nachází zirkony, titanomagnentit (iserin), 

drahokamové odrůdy korundu a další. U Nového Města pod Smrkem probíhala 

do 17. století těžba cínové rudy kasiteritu (AOPK, Základní údaje o CHKO Jizerské hory: 

Mineralogie). 

 

Klimatické poměry 

Jizerské hory jsou velmi typické vysokým množstvím srážek v průběhu roku, v rámci 

České republiky jsou oblastí s nejvyššími denními, měsíčními a ročními srážkovými 

úhrny, z čehož asi 60 % spadne ve vegetačním období. Sněhová pokrývka zde leží 

v průměru 140-160 dnů v roce, přičemž v nejvyšších polohách dosahuje obvykle výšky 

až 150 cm, výjimečně i více. V oblasti jsou také velmi obvyklé teplotní inverze a obecně 
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patří mezi chladnější klimatická místa (AOPK, Základní údaje o CHKO Jizerské hory: 

Klimatické poměry). 

 

Vodstvo 

Po hřebenech Jizerských hro probíhá rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. 

Ze západní a jihozápadní části odvádí vodu Lužická Nisa se svými přítoky a ze severu 

řeka Smědá, které míří k Baltu. Východ a jihovýchod patří řece Jizeře a jejím přítokům, 

která míří do Labe, a tedy Severního moře. Jizerské hory patří v množství přijaté i vydané 

vody mezi přední místa v české republice. Velkou roli ve vodní režimu hor hrají místní 

rašeliniště, která dokáží pojmout velkém množství srážkové vody a vypařenou vodou 

zpětně zvlhčit mikroklima hor, což má příznivý vliv na jejich vodní bilanci a v jarních 

měsících zádrž vody napomáhá ke zpožďování odtoku vody z tajícího sněhu. Do vodstva 

Jizerských hor patří neodmyslitelně také rybníky a přehrady, které byly budovány 

především na začátku 20. století (Nevrlý a kol., 1983). Hory mají hustou říční síť a velké 

přírodní zdroje povrchové vody, pitnou vodou zásobuje Liberecko a Jablonecko. 

Nejvodnatějším tokem je Jizera, která tvoří 13 kilometrů z česko-polských hranic. 

Na začátku 20. století bylo v Jizerských horách vybudováno 6 vodních nádrží. Fojtka, 

Bedřichov, Rudolfov, Mšeno a Souš (Černá Desná) stojí dodnes, přehrada na Bílé Desné 

se protrhla v roce 1916 a už nikdy nebyla obnovena. V 80. letech byla pak postavena 

největší vodní nádrž Josefův Důl. V horách nalezneme také minerální prameny, 

ale s výraznější mineralizací kalcium bikárbonátovými ionty s různým obsahem 

železnatých iontů se vykytují pouze v Lázních Libverda a v okolí Nového Města 

pod Smrkem (AOPK, Základní údaje o CHKO Jizerské hory: Hydrologie). 

 

Rostliny 

Druhovým zastoupením rostlin se Jizerské hory řadí mezi oblasti středoevropské lesní 

květeny, resp. podoblasti sudetské květeny, která je ovlivňována mnohočetnými 

rašeliništi. Nalezneme zde velké množství červených masožravých rosnatek, bílého 

suchopýra nebo vzácnou blatnici bahenní (Nevrlý a kol., 1983). 

Celkově je v počtu druhů však květena Jizerských hor chudší v porovnání s Krkonošemi, 

protože zde chybí alpínské pásmo a geologický podklad není příliš pestrý. Z tohoto se 

však výrazně vyjímá květena v okolí Bukovce, která zde čerpá z bohaté matečné horniny 
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a využívá vhodných povětrnostních vlivů (Nevrlý a kol., 1983). Najdeme zde typicky 

horské druhy jako hořec tolitovitý nebo oměj šalamounek, ale i druhy z teplejších 

pahorkatin jako dymivka dutá nebo sasanka pryskyřníková, kropenáč vytrvalý a upolín 

nejvyšší. Na loukách v podhůří najdeme prstnatce májového či listenatého, vemeníka 

zelenavého nebo pětiprstku žežulníka  (AOPK, Základní údaje o CHKO Jizerské hory: 

Flóra). 

Lesy v Jizerských horách jsou především listnaté a smíšené, hlavně se setkáme s buky, 

smrky a jedlemi. Původní lesy byly poprvé více narušeny s rozmachem sklářství, 

pro které bylo dřevo z lesů potřebným palivem, navíc docházelo k četným lesním 

požárům. Dřevo se také těžilo pro stavby osad a vesnic. Velkým zásahem bylo zavedení 

holosečského lesnického hospodaření, což vedlo mimo jiné k většímu rozšíření smrku 

místo buku, který je na holinách životaschopnější, a proto se prosazoval jak přirozeně, 

tak byl i uměle vysazován. První pokusy o obnovu lesa začaly už v první polovině 

19. století. V Jizerských horách najdeme přirozené srmčiny, především v nadmořské 

výšce nad 900 m n. m., a podmáčené smrčiny, které se vyskytují hojně na mokrých 

rašelinných půdách. Tyto přirozené smrkové porosty jsou ve velké části hor doplněny 

umělými smrčinami, které nahradily původní listnaté a smíšené lesy. Největším 

škodlivým zásahem pro Jizerské hory byly v druhé polovině 20. století průmyslové imise 

z tepelných elektráren z Polska a tehdejší NDR, které poškozovaly lesy ve formě popílku 

obsahujícím řadu jedovatých kovů a oxidem siřičitým, což vedlo k obrovskému 

poškození smrčin i ovlivnění vodohospodářství (Nevrlý a kol., 1983). Rozsáhlé plochy 

holin a poškozených lesů, které jsou výsledkem škodlivých imisí, následky hmyzích 

škůdců i nevhodného lesního hospodaření, jsou patrné dodnes a lesní hospodáři se stále 

snaží o jejich vhodné zalesňování (AOPK, Základní údaje o CHKO Jizerské hory). 

 

Živočichové 

Výskyt živočichů je odrazem rostlinné vegetace na daném území, v Jizerských horách 

jsou tak výrazně ovlivněni i složením lesů, které nejsou z větší části původní a v minulosti 

byly navíc výrazně poškozeny. Na pestrost druhů nejsou tedy Jizerské hory příliš bohaté, 

nabízí ale vzácná a jedinečná prostředí rašelinišť pro nižší živočišné skupiny a pro řadu 

vyšších druhů jsou vhodným prostředím louky jižních svahů hor (Nevrlý a kol., 1983). 

Mezi vzácné drobné živočichy patří třeba střevlík nebo některé druhy horských tesaříků. 
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Na rašeliništích se pak setkáme s pavouky jako slíďák nebo motýlem klínovníčkem 

suchopýrovým. Z menších živočichů najdeme v Jizerských horách mloka skvrnitého 

nebo čolka horského a z hadů slepýše křehkého a zmiji obecnou. Ve vodách se setkáme 

s pstruhem potočním a střevlí potoční, v nádržích jsou pak také uměle vysazení siveni 

američtí. V bučinách najdeme čápa černého, včelojeda lesního nebo lejska malého, 

výrazně zastoupeným druhem je linduška luční. Setkáme se také s krkavcem velkým, 

sýcem rousným, puštíkem obecným či poštolkou obecnou. Pomalu roste také počet kusů 

ohroženého tetřívka obecného. Menší savce zastupuje především rejskek horský 

a hrabošík podzemní, setkáme se také s 12 druhy netopýrů, kteří nocují často ve starých 

důlních nebo přepouštěcích štolách, kde se ukrývají i vzácné druhy jakými jsou netopýr 

pobřežní, velkouchý nebo severní. Počty jelení a srnčí zvěře jsou v posledních letech 

dokonce velmi vysoké a je třeba je regulovat (AOPK, Základní údaje o CHKO Jizerské 

hory: Fauna). Nově se do Jizerských hor vrátili také vlci, zatím velmi ojediněle. 

Pro turisty však nepředstavují nebezpečí, člověku se vyhýbají (AOPK, Potvrzena vlčí 

smečka v Jizerských horách). 

 

Osídlování 

V českých zemích patřily Jizerské hory mezi nejchladnější a nejnepřístupnější oblasti, 

proto se jim osídlení dlouho vyhýbalo a původně zde procházely pouze obchodní stezky 

mezi Čechami, Lužnicí a Slezskem. První skromné osady vznikaly v nižších polohách 

v okolí řeky Smědé a Nisy. Později se začaly osady rozrůstat a vznikat první fary 

a kostely. Frýdlantský hrad byl založen v první polovině 13. století. V Liberci byl první 

farní kostel v polovině 13. století a stal se tržním střediskem na křižovatce několika 

obchodních cest. O sto let později měl svůj farní kostel už také Jablonec, který se však 

významného rozmachu dočkal až po polovině 16. století s rozvojem sklářství. V té době 

vymírá místní šlechtický rod Bibrštejnů a přichází rod Redernů, kteří svými 

podnikatelskými ambicemi dávají vzniknout textilnímu průmyslu a osadám, začínají těžit 

železnou rudu a zakládají sklárny. Krátce vládne oblasti Jizerských hor Albrecht 

z Valdštejna, po kterém nastupují Matyáš Gallas a Mikuláš Desfours, kteří pokračují 

v průmyslovém rozmachu oblasti, a z bývalé téměř neosídlené horské oblasti se stává 

jedna z nejhustěji osídlených oblastí rakouského mocnářství s obrovskou textilní 

a sklářskou výrobou. Gallasové vymírají v polovině 18. století a přes příbuzenské vztahy 

se panství dostává do hraběcí rodiny z Clamu, která ho nadále udržuje jako panství 
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Clam-Gallasů. Během 19. století dochází k výrazné proměně starého dřevěného Liberce 

na průmyslové město s několikapatrovými zděnými domy především vlivem největšího 

textilního průmyslníka v Čechách i Evropě, Johanna Liebiga. Nebyl však jediným 

průmyslníkem v oblasti a s rozšiřujícími se závody a potřebou pracovních sil dochází 

k výraznému setkávání a osídlování německým i českým obyvatelstvem. Díky průmyslu 

však Liberec bohatne a stává se jedním z největších měst v Čechách s monumentální 

radnicí, moderním divadlem lázněmi či muzeem. Na Jablonecku probíhá obrovský rozvoj 

sklářského průmyslu především díky rodině Riedlů, která zakládá nové a nové sklárny, 

a z Jablonce se stává další moderní průmyslové město s divadle, lázněmi i velkolepou 

přehradní nádrží. Bižuterní výroba, která zde vznikala už v 18. století, proslavuje 

Jablonec po celém světě i dnes (Nevrlý a kol., 1983). 

 

3.8.2 CHKO Jizerské hory 

CHKO Jizerské hory se nachází výlučně v Libereckém kraji, který patří mezi přední 

oblasti v podílu zvláště chráněných území na celkovou plochu kraje v České republice. 

Do Libereckého kraje patří také Krkonošský národní park, CHKO Český ráj, CHKO 

Kokořínsko, CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří (a samozřejmě CHKO 

Jizerské hory). Tedy celkem 5 chráněných krajinných oblastí a 1 národní park, které 

zabírají 33,7 % rozlohy Libereckého kraje (Odbor životního prostředí Krajského úřadu 

Libereckého kraje, Charakteristika území). 

CHKO Jizerské hory, která zahrnuje Jizerské hory a podhůří mezi městy Liberec, 

Jablonec nad Nisou, Tanvald, Kořenov, Nové Město pod Smrkem a Frýdlant, výjimkou 

je Černostudniční hřeben. CHKO Jizerské hory byla vyhlášena na přelomu let 1967 

až 1968 a její rozloha činí 368 km2, přičemž 73 % plochy je pokryto lesy. Její součástí 

jsou také 3 národní přírodní rezervace, 13 přírodních rezervací a 12 přírodních památek. 

Díky historickému vývoji najdeme v CHKO jak rozsáhlé plochy poškozené imisní zátěží 

z druhé poloviny 20. století, ale i významná a vzácná území přirozených společenstev, 

bučiny, klimaxové smrčiny i unikátní rašeliniště s vzácnými rostlinami i živočichy. 

Důležitou součástí jsou také louky a pastviny s tradičními stavbami lidové architektury. 

Cílem CHKO je ochrana místních ekosystémů, revitalizace poškozeného přírodního 

prostředí, ale zároveň prostor pro hospodářská a společenský život místních obcí. 

Vzhledem k velké oblíbenosti hor turisty se CHKO snaží o vytvoření prostoru 
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pro ekologicky únosné rekreační i sportovní aktivity (AOPK, Základní údaje o CHKO 

Jizerské hory). 

 

3.8.3 Turistika v Jizerských horách 

První turisté začali proudit do Jizerských hor v době průmyslového rozmachu 

na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku v 19. století, aby unikli městskému znečištěnému 

ovzduší. V Liberci byl v roce 1884 založen Německý horský spolek pro Ještědské 

a Jizerské hory, který organizoval výstavbu cest a turistického značení, pořádání 

vlastivědných vycházek a budování chat a rozhleden včetně nejstarší železné rozhledny 

v Čechách Slovanky. Roku 1895 vznikla dělnická organizace Přátelé přírody, 

která spojovala české i německé dělníky, kteří do svých turistických i společenských akcí 

na oslavu přírody či sportovních setkání vkládali socialistické a protifašistické myšlenky 

a byli cíleným protikladem Německého horského spolku. Mezi podporovatele 

jizerskohorské turistiky patřil v této době i krkonošský učitel z Horních Štěpanic 

Jan Buchar. Liberecká pobočka Klubu českých turistů vznikla v roce 1900, ale věnovala 

se především Podještědí, a to jak před, tak i po první světové válce. Ve 30. letech 

probíhala snaha o tvorbu dvojjazyčných turistických směrovek v Jizerských horách 

ve spolupráci s Německým horským spolkem, ale tyto snahy zastavila druhá světová 

válka a Klub českých, resp. československých turistů ukončil činnost. Po válce došlo 

k obnově a přepracování tras jak ve značení, tak v názvech, původně pod obnoveným 

Klubem československých turistů, následně pod Českou obcí sokolskou. Později přešlo 

značení a spravování tras do řízení státních územních orgánů a v roce 1957 nakonec 

pod Československý svaz tělesné výchovy (Nevrlý a kol., 1983). 

Jizerské hory jsou turistickou oblíbenou destinací v zimních i letních měsících, 

mezi neoblíbenější místa patří Bedřichov, Jizerka, Smědava, Severák a Špičák. Dobrou 

dostupnost zajišťují autobusová spojení až do vyšších částí hor, vlakové spojení po celém 

obvodu hor a také dobrá dostupnost osobními auty (Nevrlý a kol., 1983). Jizerské hory 

nabízí skvělé podmínky pro pěší turistiku i cyklisty, kteří mohou využít síť asfaltových 

silniček, na kterých je ve vyšších polohách hor zákaz vjezdu pro motorová vozidla. 

V zimě nabízí výborně upravované a dobře dostupné běžecké tratě. Mezi zajímavá města 

a obce jmenuje David a Soukup (2008) Jablonec nad Nisou se zajímavou architekturou, 

bohatou sklářskou a bižuterní minulostí i současností, se kterou se lze seznámit v Muzeu 

skla a bižuterie a také krásnou přehradu pro příjemný odpočinek. Obec Krásná se pyšní 
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barokním kostelem i Kittelovým domem, rodištěm lidového léčitele Josefa Kittela. 

Smržovka kromě jiných architektonických památek nabízí velkolepý železniční viadukt 

s vysokými kamennými oblouky. Z Tanvaldu vede směrem ke Kořenovu jediná 

ozubnicová železnice, vybudovaná v roce 1902. V Desné najdeme několik kostelů 

i stálou sklářskou expozici v Riedlově vile, která patřila nejvýznamnějšímu sklářskému 

podnikateli a na sever od Desné najdeme Protrženou přehradu na Bílé Desné, která 

se protrhla krátce po své výstavbě v roce 1916 a nebyla nikdy obnovena. Na Černé Desné 

je ze stejného období dodnes stojící Soušská přehrada, která je zásobárnou pitné vody. 

Osadu Jizerku, ležící o něco severněji, která je památkovou rezervací, tvoří řada krásných 

roubených stavení a nad ní ční Bukovec, jeden z nejvyšších čedičových vrchů ve střední 

Evropě. Josefův Důl je menší obcí, avšak dal jméno jedné z největších přehrad Jizerských 

hor, Josefodolské přehradě, která je další ze zásobáren pitné vody. Mezi nejvýznamnější 

rekreační střediska patří obec Bedřichov jen několik kilometrů nad Libercem, která 

je jedním z nejoblíbenějších nástupních míst Jizerské magistrály a na jejímž lyžařském 

stadionu startuje tradiční Jizerská padesátka. Na severozápadním úpatí hor leží historické 

město Frýdlant, jehož dominantou je hrad a zámek ze 13. století a novorenesanční 

radnice. Nové Město pod Smrkem, jak napovídá název, je jedním z ideálních startů 

na nejvyšší horu české části Jizerských hor Smrk, a kromě sakrální architektury nabízí 

stálou expozici těžby cínu, mědi a železné rudy. Lázně Libverda se známým pramenem 

Boží voda, které vznikly už v 17. století, nabízí stavby z období empíru a také jedinečné 

ztvárnění restaurace Obří sud skutečně ve tvaru obřího sudu. Pro sousední město Hejnice 

je nejtypičtější dominanta severního úpatní Jizerských hor, chrám Navštívení panenky 

Marie, od kterého vedou stezky do srdce hor a přírodním památkám. Pro Jizerské hory 

jsou velmi typické rozhledny, za zmínku a navštívení stojí v předních řadách Hvězda 

(Štěpánka), Špičák, Bramberk, Slovanka, Královka nebo Černá studnice a také rozhledna 

na Smrku (David a Soukup, 2008). 

Za jedinečné lze považovat v Jizerských horách podmínky pro běžecké lyžování. Jizerská 

magistrála nabízí díky Jizerská, o.p.s. téměř 200 km upravovaných tratí s nástupními 

místy v Bedřichově, na Jizerce, Smědavě a dalších místech. Díky spolupráci s dalšími 

provozovateli v oblasti Kořenova a polských Jakuszyc mohou lyžaři přejet i do polské 

části Jizerských hor, nebo dokonce pokračovat na tratě v Krkonoších (Jizerská, o.p.s., 

Magistrála). 
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3.9 Naučné stezky 

Naučné stezky přináší možnost, jak se při procházce či výletu v přírodním prostředí 

seznámit s novými informacemi o přírodě, dané lokalitě a jiných zajímavostech. 

Tento často i interaktivní způsob umocněný přírodním prostředím, čerstvým vzduchem 

a pohybovou aktivitou podporuje na základě zážitku z cesty mnohem větší šanci 

pro uchování informací získaných v průběhu stezky. Navíc nabízí v přírodě ideální 

prostředí pro předávání informací právě o přírodě, o jejím vztahu k člověku a krásách 

dané oblasti. 

 

3.9.1 Význam naučných stezek 

Výchova v přírodě je procesem zkušenostního učení, ty učení prostřednictvím praktické 

činnosti, přičemž hlavní důraz na vztah lidí, přírody a přírodních zdrojů. Výchovu 

v přírodě lze realizovat ve dvou směrech. Jako výchovu dobrodružstvím (adventure 

education), která se zaměřuje mimo jiné na rozvoj intra i interpersonálních vztahů 

na základě úspěšného překonávání výzev, a ekologickou výchovu (environmental 

education), která se věnuje ekologickým programům zaměřených na vztah člověka 

a přírodních zdrojů. Výchova v přírodě nabízí možnost rozvoje v mnoha aplikacích 

aktivit v přírodě. Lze ji použít jako metodu výchovy, které přírodní prostředí využívá 

ve všech oblastech vzdělávání a bezprostřední zkušenost žáků výrazně zvyšuje efektivitu 

učení. Zkušenosti získané v přímém kontaktu s přírodou jsou při rozvoji osobnosti 

považovány za nejdůležitější. V současné společnosti je potřeba rozvoje v přírodě 

čím dále citelnější (Neuman a kol., 2000). Modrý (2003) považuje aktivní prožitek 

a získávání vztahu k přírodě za základ pro respektování hodnot životního prostředí. 

Naučné stezky mohou poskytnou poučení v přímém kontaktu s přírodou, a proto je 

považuje za nezpochybnitelnou součást environmentální výchovy. Dle Moravce (2016) 

v posledních letech roste ve vyspělých zemích zájem o ochranu přírody, která je spojena 

s výchovou v přírodě. Výchova v přírodě by měla pomoci se vztahem člověka k přírodě, 

přijímání přírodní etiky a vzbuzovat zájem o trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti. 

Naučné stezky mají za cíl přiblížit krásy, význam a hodnotu přírodních vzácných území 

pro veřejnost. Čeřovský a Záveský (1989) definují naučné stezky jako „výchovně 

vzdělávací trasy vedoucí přírodně i kulturně pozoruhodnými územími a oblastmi. Na nich 

a při nich jsou vybrány některé významné objekty a jevy, které jsou na určených 

zastaveních zvlášť vysvětleny“ (Čeřovský a Záveský, 1989, s. 142-143). Naučné stezky 
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považují za jakési kulturně výchovné zařízení v terénu, které je velmi vhodné 

pro ekologickou výchovu. Podle Moravce (2016) jsou naučenými stezkami obvykle 

výchovně vzdělávací trasy, které jsou vedené a značené v přírodě, případně v oblasti 

s kulturně zajímavými objekty a místy. Nejzajímavější z nich jsou vybrány, zpracovány 

a vysvětleny. 

 

3.9.2 Typy naučných stezek 

Naučné stezky lze rozdělit na několik typů. Prvním typem je naučná stezky 

s průvodcovskou službou, při které jsou návštěvníci provázení průvodcem, 

který je seznamuje s danou problematikou, provází je po stezce a uskutečňuje výklad. 

Na tento způsob realizace naučné stezky narazíme při návštěvě zpřístupněných jeskyních 

nebo na lodích v Tiché a Divoké soutěsce v Českém Švýcarsku. V tomto případě je však 

pojetí výkladu silně vázáno přímo na průvodce, který by měl dodržet odpovídající 

obsahovou i odbornou úroveň. Na některých naučných stezkách lze narazit na možnost 

využití průvodce po předběžné domluvě či při určitých příležitostech. Výhodou 

takto pojaté naučné stezky je možnost průvodce reagovat na dotazy návštěvníků 

nebo třeba věkové složení či zaměřené skupiny, případně na situaci, která vznikne 

na cestě. Průvodce by měl dobře znát kvalitně zpracovaný podkladový text, ale neměl 

by jej pouze mechanicky opakovat (Čeřovský a Záveský, 1989). 

Častějším případem je samoobslužná naučná stezka, kterou si projde sám a informace 

získává z průvodcovského textu, který mohl získat předem či na místě, 

nebo z informačních tabulí, které jsou umístěny přímo na trase. Možností je ještě také 

využití různých audiovizuálních pomůcek. Vždy jde ale o samostatné využití stezky 

návštěvníkem či skupinou návštěvníků, kteří si mohou naplánovat projití stezky 

dle vlastních časových možností, dle vlastní fyzické zdatnosti, nálady, počasí a dalších 

okolností. V průběhu mohou návštěvníci také volnit množství informací, které 

je pro ně u daného bodu zajímavé. 

Na některých naučných stezkách se lze setkat i s kombinovaným výkladem. Návštěvníci 

mohou využití informačních tabulí přímo v terénu, vybavit se tištěným průvodce, 

nebo si předem zažádat o osobní výklad průvodce. 

Stezky je možné také rozdělit dle jejich tématu či specializace. Naučné stezky mohou být 

tak přírodní, lesnické, historické, geologické a další. 
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Rozdělit lze naučné stezky ještě podle délky trasy na krátké, středně dlouhé a dlouhé. 

Krátké trasy jsou obvykle do 5 km, jsou obvykle okružní a mají bohatý informační obsah. 

Středně dlouhé stezky mají trasu obvykle 5-15 km, mohou být okruhové i různým 

výchozím a cílovým místem a obsahově mají také bohatou náplň. Dlouhé stezky přes 

15 i 20 km délky mohou být už rozdělené na etapy a často mají vlastivědně turistický 

charakter (Čeřovský a Záveský, 1989). 

Čeřovský a Záveský (1989) také upozorňují, že naučné stezky by neměly být pouhým 

výčtem přírodnin, ale měly by seznámit návštěvníka s historickým vývojem přírody 

a krajiny ve vztahu k člověku a jeho působení na přírodu a poukazovat na jejich vzájemný 

vztah. Posláním naučných stezek by mělo být představení toho, jak člověk zasahuje 

do přírody a přímo v terénu ukázat, jaký vliv negativní a pozitivní mohou takové zásahy 

mít. Naučné stezky by měly v návštěvnících vzbudit či posílit zájem o přírodu a ukázat, 

že jde o základní životní prostředí člověka a zaslouží si péči a ochranu. Skutečně kvalitní 

naučná stezka by měla v návštěvníkovi vzbudit aktivní zájem, který v něm přetrvá 

dlouhodobě. 

 

3.9.3 Plánování naučné stezky 

Naučnou stezku lze vybudovat na již značené turistické cestě, nebo vybudovat trasu 

novou přímo pro danou naučnou stezku. Důležité je, aby měla trasa co nabídnout, 

aby měla využitelný obsahový fond, který Čeřovský a Záveský (1989) popisují 

jako kulturně výchovný potenciál. Objekty a jevy, které mají být na trase představeny, 

musí být dostatečně názorné a přitažlivé. Vhodné je, pokud se v rámci naučné stezky 

objevují vyhlídková místa, která nabízí poučná a působivá panoramata. 

Harkins a Megalos (2014) doporučují ujasnit si už před začátkem plánování účel naučné 

stezky, který určuje její vhodné uspořádání, design a interpretaci. Je vhodné uvažovat 

také o cílové skupině z hlediska náročnosti stezky. Christansen (2020) upozorňuje, 

že stezku mohou využívat nejen pěší turisté, ale také pěší turisté s kočárky, vozíčkáři, 

cykloturisté či turisté na koních a další. Je tedy třeba zvážit, pro jaký okruh návštěvníků 

je stezka určena. Jeli to možné a vhodné, Harkins a Megalos (2014) navrhují směřovat 

stezku tak, aby obsahovala co nejvíce ukázek přírodních prvků, vodních útvarů a různých 

druhů vegetace. Pokud to její charakter umožňuje, může být na trase připravena i varianta 

ke zkrácení trasy, pokud by návštěvníci potřebovali z nějakého důvodu stezku zkrátit. 
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Při plánovaní naučné stezky je třeba také zvážit, zda zvýšený počet návštěvníků na dané 

trase nebude neúnosně poškozovat dané území, které bylo vybráno pro svou jedinečnost. 

Je ale na místě položit si i otázku, zda právě vybudování naučné stezky, která bude držet 

návštěvníky na vytyčené trase mimo nežádoucí místa a zároveň představí krásu 

a zranitelnost přírody tohoto území, nepřispěje k její lepší ochraně (Čeřovský 

a Záveský, 1989). 

Na trase je třeba zjistit všechny vhodné a použitelné objekty a jevy, jejich možné využití 

k výkladu, a terénní poznatky pak porovnáme s literaturou a dalšími zdroji informací. 

Mezi jednotlivými body připravíme vhodnou spojnici, která bude procházek místy 

vhodnými k zastavení, bude probíhat po schůdných cestách a pěšinách a bude se vyhýbat 

obtížným místům, případně je třeba na ně předem upozornit a zároveň na nich zajistit 

bezpečnost (zábradlí, žebřík apod.). Je na místě také neopomenout možnost 

jednoznačného značení stezky pro snadnou orientaci návštěvníků a dostatek prostoru 

na místech, kde je plánované zastavení, protože tam lze předpokládat větší hromadění 

osob. Podstatným bodem je také volba vhodného startovního místa naučné stezky, které 

by mělo být dobře dostupné ať už veřejnými dopravními prostředky či osobními 

automobily, v takovém případě by v blízkosti mělo být i parkoviště. Pokud uvažujeme 

o dopravě osobními automobily, nebo dokonce autobusy větších skupin, je vhodné, 

aby byla stezka okružní, protože se návštěvníci budou potřebovat vrátit na místo, odkud 

vycházeli (Čeřovský a Záveský, 1989). 

Při plánování naučné stezky doporučuje D’Aubreau Danny (2014) brát v úvahu 

také možnost přípravy různě obtížných tras. Pro některé návštěvníky mohou být 

náročnější stezky lákavé, ale je třeba brát v úvahu také možná zdravotní a pohybová 

omezení návštěvníků. Vytvoření varianty i pro osoby s různými omezeními může zvýšit 

přitažlivost naučné stezky pro širší okruh návštěvníků a stezka tak získá širší využití. 

Při plánování stezky také D’Aubreau Danny (2014) upozorňuje na vhodný odstup trasy 

stezky a vegetace a živočichů, aby návštěvníci mohli přírodu pozorovat, ale zároveň 

nenarušovali přírodní prostředí. Christiansen (2020) shodně uvádí, že ačkoli je důležité 

nabídnout návštěvníkům zajímavé pohledy do přírodního prostředí, je nezbytné 

minimalizovat zásahy do přírody jak tvorbou stezky a stanovišť, tak prostorem, 

který by k narušení přírody mohl vzniknout pro návštěvníky. 
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3.9.4 Projekt naučné stezky 

Pro samotný projekt naučné stezky doporučují Čeřovský a Záveský (1989) připravit si 

následující body:  

1. poslání projektu 

2. stručný popis trasy 

3. počet, lokalizace, tematika a interpretace na jednotlivých zastávkách 

4. vyznačení a úprava trasy včetně zvoleného značení a případných potřebných 

úprav na trase 

5. způsob a forma výkladu 

6. využití, řízení a provoz naučené stezky 

7. přílohy s plánky, návrhy výtvarných řešení a textových náplní  

(Čeřovský a Záveský, 1989) 

Součástí projektu na zřízení naučné stezky by měly být dle Ministerstva životního 

prostředí (MŽP), Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Klubu českých turistů (KČT) 

také následující položky: 

a) úplná adresa zřizovatele 

b) průběh trasy 

c) způsob značení naučené stezky 

d) vybavení stezky informačními panely 

e) podmínky pro zabezpečení ekologicky udržitelného cestovního ruchu (výjimkou 

jsou stezky v památkových rezervacích a zónách) 

f) souhlas vlastníků, nájemců nebo správců pozemků, po kterých je stezka 

naplánována 

g) vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody 

h) v případě průchodu stezky památkovou rezervací či zónou také souhlas 

příslušného orgánu státní památkové péče, a to i v případě, že jsou památkové 

a kulturní hodnoty prezentovány na jiném území 

(Křížová, Hájek, Havelka, 2001) 
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4 Diskuze 
V této části jsou představeny naučné stezky, které se nachází v CHKO Jizerské hory, 

následuje jejich souhrnné shrnutí s ohledem na délku, počet zastavení, náplň a způsob 

realizace. Přiblížena je také alternativní možnost využití chytrých telefonů pro tvorbu 

naučných stezek. Následuje porovnání klasických informačních tabulí a informací 

získávaných prostřednictvím mobilních telefonů. Alternativní metody s využitím 

moderních technologií jsou také zhodnoceny pro možnost jejich využití v CHKO Jizerské 

hory. 

 

4.1 Naučné stezky v CHKO Jizerské hory 

V Libereckém kraji byla vybudována řada naučných stezek, přičemž se část z nich 

nachází v CHKO Jizerské hory. Seznam nalezených naučných stezek v této lokalitě 

je u veden v následující tabulce, která je z prostorových důvodů rozdělena na Tab. 1 

a Tab. 2. V tabulce je uveden název stezky, její délka, náplň a počet zastavení. Soubor 

stezek byl získáván z webových stránek CHKO Jizerské hory, Lesy ČR, Naučné-

stezky.cz a Stezky.unas.cz. 
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název stezky délka náplň 

počet 

zastávek 

Historicko-přírodovědná stezka 

Nové Město pod Smrkem (červená 

trasa) 10 km 

historie, příroda, těžba 

surovin, zajímavosti 20 

Historicko-přírodovědná stezka 

Nové Město pod Smrkem (zelená 

trasa) 8,6 km 

historie, příroda, 

zajímavosti 16 

Historicko-přírodovědná stezka 

Nové Město pod Smrkem (žlutá 

trasa) 2,4 km 

historie, příroda, 

zajímavosti 5 

Naučná stezka Novoměstské 

cínové doly – Rapická hora ? hornictví, historie 7 

Smrk – okružní cesta k pramenům 

toků a rozvodí ? hlavní prameny okolí Smrku  7 

Naučná stezka Bukovec - Jizerka - 

rašeliniště Jizerky 6 km 

příroda, geologie, NPR, 

prameniště, sklářství 12 

Naučná stezka Fojtecké tisy 
300 m příroda, tis červený 4 

Naučná stezka Oldřichovské 

bučiny 2 km příroda 18 

Naučná stezka Oldřichovské háje a 

skály 10 km příroda 10 

Naučná stezka Viničná cesta 
8 km příroda 6 

Včelí stezka 
1,5 km včely, včelaření 7 

Tab. 1: Naučné stezky v CHKO Jizerské hory – 1. část 
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název stezky délka náplň 

počet 

zastávek 

Lesy Jizerských hor 
12 km příroda, lesy 11 

Technická-přírodní naučná stezka 

Černá Nisa 8 km 

voda a vodohospodářství,  

život ve vodě, pomníčky 9 

Lesní naučná stezka Harcov 
3,5 km příroda, lesnictví 11 

Lesní naučná stezka Harcov – 

Čmeláčí stezkou 2,8 km lesní živočichové ? 

Naučná stezka Podél Kamenice 
1,6 km historie, průmysl, železnice 6 

Maxovská křížová cesta 
0,5 km historie Horního Maxova 18 

Jedlový důl 
1 km 

hydrologie, geomorfologie, 

příroda 6 

Naučná stezka Gustava Leutelta 

Josefův Důl I. 5,4 km 

historie a zajímavosti obce, 

místní rodák Gustav Leutelt 5 

Naučná stezka Gustava Leutelta 

Josefův Důl II. 11,3 km 

historie a zajímavosti obce, 

místní rodák Gustav Leutelt 9 

Naučná stezka Protržená přehrada 

v Jizerských horách  1 km historie protržení přehrady 6 

Naučná stezka Tři izeríny 
8 km 

jizerskohorská příroda, 

pralouka 16 

Naučná stezka Tři izeríny 
12 km lesnictví 28 

Tab. 2: Naučné stezky v CHKO Jizerské hory – 2. část 
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Pro CHKO Jizerské hory bylo nalezeno celkem 23 naučných stezek. Ve dvou případech 

není zcela jisté, zda se jedná o 2 různé stezky. Lesní naučná stezka Harcov a Lesní naučná 

stezka Harcov – Čmeláčí stezkou se však liší délkou a náplní. Počet zastávek je u druhé 

stezky neznámý, tento parametr tedy nelze porovnat. Stejně tak v případě stezky 

Tři izeríny byly nalezeny 2 stezky se stejným jménem, které se ale liší délkou, počtem 

zastávek i náplní. Zdá se tedy, že jde o různé stezky, ačkoli mají stejný název. 

Délka jednotlivých tras je různorodá, od 300 m až po 12 km, přičemž 10 z nich je kratších 

než 5 km, 11 stezek je délkou v rozmezí 5 až 15 km a žádná stezka není delší. U dvou 

stezek je jejich délka neznámá. Lze tak říct, že dle Čeřovského a Záveského (1989) 

je téměř polovina tras krátká, polovina středně dlouhá a s dlouhými trasami se v CHKO 

Jizerské hory nesetkáme. Počet zastavení není na délku stezky nijak vázaný, na stezkách 

najdeme od 5 do 28 zastávek, z toho s více než 10 zastaveními se setkáme u 7 stezek. 

Jak již bylo zmíněno, pouze u stezky Lesní naučná stezka Harcov – Čmeláčí není počet 

známý. Stezky se často věnují více tématům než pouze jednomu. 8 se zabývá historií, 

2 se věnují těžbě nerostného bohatství, 1 průmyslu a 1 sklářské profesi, přičemž 

tato témata souvisí také s regionální historií. 4 stezky se věnují tématům spojeným 

s vodou ať už hospodářsky či v přírodě. 16 stezek se zabývá přírodou Jizerských hor, 

z toho 4 se věnují konkrétněji lesům a 2 zvířatům. Zcela jednoznačně se všechny stezky 

shodují ve způsobu zpracování. Bez výjimky se vždy jedná o informační panely, 

tedy tabule rozmístěné přímo v terénu. Vzhledem ke shodné vlastnosti u všech naučných 

stezek není tento parametr v tabulce uváděn. 

 

4.2 Alternativní metody tvorby naučných stezek pro chytré telefony 

V současnosti je chytrý telefon téměř samozřejmostí, a to nejen u dospělých, 

ale i u studentů středních škol a často také u žáků druhých stupňů ZŠ, případně i prvních. 

Přestože přírodu navštěvujeme proto, abychom obdivovali její krásu a od moderních 

technologií si odpočinuli, můžeme pro realizaci chytré telefony využít. Nabízí 

totiž některé výhody, které u pevných informačních tabulí nenajdeme. 

 

4.2.1 Taggy a satelitní navigace 

V případě využití chytrých telefonů lze velmi jednoduše pracovat s možností načítání 

taggů (grafických kódů), jakými mohou být QR kódy, nebo využít satelitní navigaci. 

Tvorbu naučných stezek pomocí QR kódů nabízí firma Taggmanager, Agentura 
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Koniklec, o. p. s., Lesní svět (Awocado s.r.o.) a Geotrips.eu. Další alternativou 

je možnost využití satelitní navigace, která je využita na naučné stezce Z Kralup 

za Antonínem Dvořákem. 

 

Taggmanager 

Vytváří systém zaměřený především na informace pro ochranu přírodních a kulturních 

památek. Pro jejich předávání využívá mobilní telefony, díky kterým lze pracovat s texty, 

obrázky i zvuky. Nabízí doplnění a rozšíření informací, které poskytují klasické 

informační tabule, případně je dokáže nahradit. Vše realizuje prostřednictvím chytrých 

telefonů, které mohou pomocí jednoduché aplikace načíst speciální 2D grafické kódy 

neboli taggy a tím se přesměrovat na webovou stránku či ke stažení dat. Pro absolvování 

stezky je třeba aplikace pro čtení QR kódů nebo BeeTagg kódů a funkční internetové 

připojení. Firma nabízí jak vlastní vytvořené stezky, tak také tvorbu naučné stezky 

jako produkt pro zákazníky, tedy zájemce o tvorbu vlastní stezky. (Taggmanager, Home; 

Taggmanager, O nás) 

Výhody pro návštěvníky: 

• informace si odnese sebou 

• může virtuálně procházet celou stezku 

• všechny informace si může prohlédnout i na počítači doma, ve škole apod. 

• informace jsou dostupné kdykoli, komukoli, kdekoli... stačí si jen zapamatovat 

adresu z tagglistu 

• na rozdíl od běžných informačních tabulí taggmanager umožňuje i distribuci 

zvuků a videa 

Výhody pro správce stezky: 

• nabízí alternativu v místech, kde není možné kvůli rozměrům postavit klasickou 

velkou informační tabuli 

• obnovení poškozeného nebo ztraceného tagglistu stojí minimální náklady a není 

časově náročné 

• malé tagglisty v přírodě nepůsobí rušivě 

(Taggmanager, Home) 
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Systém Taggmanager využívá také projekt Doháje.cz realizovaný Ústavem 

pro ekopolitiku, o.p.s., jehož cílem je zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě 

v nepřírodních biotopech České republiky. Naučnými stezkami neprovádí 

prostřednictvím informačních tabulí, ale právě pomocí informačních tabulek neboli 

tagglistů s 2D kódy. Výhodou je možnost pravidelně informace aktualizovat a doplnit 

o fotky, obrázky, komiksy, zvuky či videa. Obsah i forma cílí především na mladší 

generaci, které jsou moderní technologie blízké a jejich využití je tak může přilákat 

k využití stezky a objevování přírody. Projekt Doháje.cz nabízí i více jazykových variant, 

je tedy přístupný i zahraničním turistům. Tagglisty tvoří jak samostatné stezky, 

tak doplňují stezky stávající. 

Jako hlavní výhody uvádí: 

• ekonomičtější realizace oproti klastickým informačním tabulím 

• možnost aktualizace informací 

• informace si lze odnést s sebou 

• tabulky s taggy jsou výrazně menší než klasické informační tabule, takže méně 

narušují krajinu svým umístěním fyzickým i vizuálním 

(Taggmanager, O projektu) 

 

Agentura Koniklec, o. p. s. 

Agentura Koniklec se věnuje projektům se zaměřením na ochranu životního prostředí, 

udržitelného rozvoje a rozšiřování povědomí o těchto oblastech pro širokou veřejnost. 

(Agentura Koniklec, O nás) Pro tvorbu naučných stezek alternativním moderním 

způsobem s využitím mobilních telefonů nabízí tvorbu informačních tabulek 

s grafickými kódy (taggy), které lze právě s pomocí čtečky QR kódů načíst a získat 

tak informace z naučné stezky. Se získanými informacemi lze pracovat již na cestě, 

ale také následně a odnést si je doslova s sebou v mobilním telefonu. Tento systém 

umožňuje jak tvorbu samostatné naučné stezky, tak doplnění stezky stávající. Agentura 

provozuje jak vlastní již vytvořené stezky, tak nabízí pro zájemce o tvorbu vlastních 

stezek technickou platformu. Připouští, že tento nástroj není oproti konkurenci příliš 

sofistikovaný, avšak vyzdvihuje jeho jednoduchost a fakt, že je zcela zdarma díky 

podpoře Magistrátu hlavního města Prahy. Na provozovateli je pak tvorba tabulek s kódy 

a umístění. (Agentura Koniklec, Projděte si virtuální stezku … anebo si vytvořte vlastní!) 
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Při tvorbě naučných stezek uvádí tyto důležité kroky: 

• Zaměření území a jednotlivých zastavení, nejlépe s uložením přesných GPS 

souřadnic.  

• Vytvoření obsahu, ve kterém je důležité držet se krátkého a výstižného textu, 

poutavého názvu a uvažovat o tom, že obsah bude zobrazován na malém displeji 

telefonu. Za zvážení stojí také jazyková variace pro návštěvníky ze zahraničí 

(pokud patří mezi cílovou skupinu). 

• Umístění stezky do virtuálního prostoru, tedy vytvoření virtuálního základu 

stezky, kde jsou uložené souřadnice zastavení, texty, fotografie a další materiály. 

Instrukce pro tvorbu virtuálního prostoru, schválení obsahu správcem stránky 

a následné zpřístupnění uživatelům probíhá na webu systému inNatura).  

• Výroba tabulek probíhá na základě kódů získaných od inNatura, které lze 

vytisknout a zalaminovat, avšak pro delší životnost se doporučuje využití 

plastových destiček. Tyto výroby nejsou součástí služby, kterou Agentura 

Koniklec a systém inNatura poskytují.  

• Rozmístění tabulek v terénu je posledním krokem, při kterém je důležité 

kontrolovat správné umístění dle GPS souřadnic.  

Výhodami systému „taggových“ stezek jsou: 

• nižší náklady na značení 

• možnost snadné aktualizace obsahu 

• možnost nabídnout vice jazykových verzí 

• možnost zprostředkovat multimediální obsah (zvuky, animace) 

• dostupnost informací i mimo konkrétní místo – na internetu 

• minimalizace zásahů v krajině 

(Agentura Koniklec, Tvorba a použití virtuálních naučných stezek) 

 

Geotrips 

Společnost Geotrips nabízí platformu pro vytváření virtuálních průvodců, která zdarma 

přístupná. Cestovatelé a příznivci outdoorových aktivit, kteří jsou zároveň programátory, 

tímto podporují poznávání přírody s minimálním narušováním prostředí a zároveň 

možností předat informace dalším cestovatelům. (Geotrips, O nás) Značení zajímavých 
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míst na stezkách realizuje pomocí QR kódů (taggů), díky kterým si po načtení mobilním 

telefonem může návštěvník v telefonu přečíst zajímavé informace, případně poslechnout 

mluveného průvodce, zaslat elektronickou pohlednici či přímo sdílet místo na sociální 

sítě a napomáhat propagaci stezky. Díky minimální velikosti tabulek s kódy systém 

minimálně zasahuje do prostředí, navíc svou formou nabízí snadnou aktualizaci informací 

a jejich rozšiřování bez fyzického zásahu v daném místě. Tento způsob může doplnit 

či zcela nahradit klasické informační tabule. Je vhodný pro umístění tam, kde by bylo 

umístění klasických tabulí náročné či nevhodné, např. v chráněných oblastech. Systém 

lze využít také jako součást kompletního mobilního průvodce, který nabízí další funkce 

jako interaktivní mapu stezky s GPS navigací, na základě aktuální pozice může nabídnout 

další zajímavá místa, také podporuje geocaching a je možné využít průvodce i v offline 

verzi bez přístupu k internetu. V mobilním průvodci lze díky GPS lokalizaci zapracovat 

také místa, která nejsou součástí mobilního nebo fyzického značení v terénu. 

Hlavními výhodami jsou: 

• snadná aktualizace, kterou umožňuje správci stezky administrátorské rozhraní 

a může tak měnit snadno obsah podle aktuálních informací 

• vícejazyčnost, kterou lze neustále rozšiřovat 

• jednoduchost, s jakou si může návštěvník informace odnést a hned či následně 

s nimi dále pracovat 

• návštěvní kniha umožňuje správci stezky získat zpětnou vazbu díky komentářům 

i statistice návštěvnosti jednotlivých míst, kterou lze využít jako podklad pro další 

plánování naučných stezek 

• elektronickou pohlednici lze zaslat přímo z místa návštěvy 

• elektronické razítko, které je obdobou turistického razítka 

• sociální sítě, kam mohou lidé prezentovat svou návštěvu a napomáhat 

tak propagací místa a stezky 

• zvukový průvodce, který nabízí zvukové záznamy, což zpřístupňuje informace 

na stezce i pro nevidomé návštěvníky 

• tabulky s kódy mají minimální velikost a nenarušují tak prostředí 

(Geotrips, Naučné stezky v mobilu) 
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Lesní svět 

Společnost Lesní svět vytváří řadu prvků pro naučné stezky, které disponují různými 

druhy informačních tabulí a také interaktivní prvky. Mobilní aplikaci nabízí především 

jako doplnění, kterým lze jednoduše obohatit stezku o obrázky, videa, zvuky či další 

informace. Tyto možnosti mohou nabízet i tabule, které jsou vybaveny zvukovými 

a vizuálními prvky, avšak využití aplikace a Lesní svět a načtením umístěných kódů 

lze využít řadu zjednodušení a benefitů. Aplikace je mnohem levnější než zvukové tabule, 

není třeba pravidelně udržovat či měnit baterie, údržbu aplikace a její zlepšování zajišťuje 

lesní svět. Navíc si lze hlasitost prvků nastavit přímo v telefonu na dostatečnou 

pro porozumění, ale ne příliš vysokou, aby nerušila zvěř. Případná oprava tabulky 

s QR kódem je výrazně levnější než oprava tabule a je také mnohem odolnější vůči vlivu 

počasí.  Získané informace si zákazník odnáší s sebou a může se k nim vrátit i později, 

nezůstávají tak pouze v daném místě na tabuli. Lesní svět navíc umístěné prvky vyrábí 

z přírodních materiálů, u tabulí je třeba využívat materiály umělé, které zatěžují přírodu. 

(Lesní svět, Mobilní aplikace) 

 

Virtuální naučná stezka Z Kralup za Antonínem Dvořákem 

Tato naučná stezka je svým provedením v České republice unikátní a vznikla jako projekt 

studentského týmu Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou. Realizaci pak díky 

výhře v soutěži středoškolských studentů „Poznávejme Středočeský kraj“ podpořilo 

město Kralupy nad Vltavou, finančně Středočeský kraj a vytvořila společnost Scientica 

Agency, s. r. o.1 V nejdelší variantě stezka měří 9 km a skládá se ze 17 stanovišť, cílovou 

skupinou jsou dospělí a děti staršího školního věku. Pro absolvování stezky si uživatelé 

stáhnou mobilní aplikaci, která je po stanovené trase provede díky satelitní navigaci. 

Offline mapa zobrazuje polohu i předpokládanou trasu stezky, stanoviště, která by měl 

návštěvník projít, a na nich nabízí zajímavé informace, fotografie, úkoly, pohyblivé 

obrázky či audioukázky. Díky aplikaci lze také nahlédnout virtuálně do kostela, 

ačkoli skutečné dveře jsou zavřené, nebo zjistit, kam v jakých místech sahala voda 

při povodních. Velkou výhodou této varianty je, že ačkoli se pro jednotlivá stanoviště 

využívá mobilní telefon, nejsou zde umístěny QR kódy a nehrozí tak jejich poničení. 

 
1 Firma má v současné době webové stránky v přestavbě, nejsou tedy uvedeny další informace o její 

nabídce a technických řešeních pro naučné stezky. 
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Aplikace dále nabízí informace o nejbližším občerstvení, orientačním čase do konce trasy 

či o odjezdu vlaku zpět. Na stanovištích jsou pro návštěvníky připraveny také testové 

otázky, které jsou v cíli aplikací zhodnoceny a uživatel získá odpovídající virtuální 

medaili. (Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou, Naučná stezka) 

 

4.3 Porovnání naučných stezek s informacemi na klasických informačních 

tabulích a v chytrých telefonech 

Moderní technologie přináší beze sporu řadu výhod při tvorbě naučných stezek. Nejvíce 

rozšířenou alternativou jsou tabulky s taggy. Mezi pozitiva zmiňují poskytovatelé 

a provozovatelé především nižší pořizovací i správcovské náklady. Tabulky s kódy jsou 

mnohem menší, ale přitom nabízí v podstatě neomezené množství informací a také jejich 

bohatou podobu nejen ve formě textu, ale také zvuků, videí či jiných variací. Samotné 

tabulky jsou také mnohem menší, což výrazně prospívá prostoru, kde je umístěna, 

a to jak s ovlivňováním prostředí zásahem, tak vizuálně. V některých místech, především 

v chráněných oblastech, by ani nebylo možné klasické velké tabule umístit. Díky využití 

kódů lze také kdykoli aktualizovat obsah předávaných informací, aniž by docházelo 

k fyzickému zásahu v terénu. Neopomenutelným kladem je také možnost kdykoli 

se na informace znovu podívat, protože si je návštěvníci doslova odnáší s sebou. Mnohem 

snadnější a také jakkoli široká v nabídce je také jazyková variace jednotlivých zastávek, 

což výrazně zvyšuje její potenciál i pro zahraniční turisty. Společnost Geotrips uvádí 

jako výhodu také hlasového průvodce pro nevidomé a statistické údaje o návštěvnosti, 

které z aplikace získá správce stezky. Jako jediná také nabízí využití offline průvodce 

a realizaci stezky bez nutnosti využití dat a internetu. K výše zmíněným výhodám přibývá 

v případě využití satelitní navigace ještě absence tvorby, umístění a spravování tabulek 

s kódy. 

Negativem využívání taggových tabulek a načítání informací do mobilního telefonu 

je zcela jistě nutnost datového připojení, a to jak ohledně dat v mobilním telefonu, 

tak také ohledně signálu na daném místě. Offline variantu nabízí pouze Geotrips, všechny 

ostatní poskytovatelé a provozovatelé data i signál potřebují pro přístup na internet, 

a tedy k informacím ze stanovišť. Variant bez využití dat nabízí také stezka se satelitní 

navigací.  

Zcela jistě je negativní stránkou vůbec samotné používání mobilních telefonů, obzvláště 

právě v přírodním prostředí, kde chceme nabídnout návštěvníkům co největší požitek 



85 

 

z pobytu v přírodě, jejího pozorování a odpočinek od moderního světa a technologií. 

V tomto ohledu je používání chytrých telefonů jistě nevhodné, navíc pokud jsou (jak 

tomu ve většině případů je) využívána data, tedy nelze využít telefon pouze jako přístroj 

pro načítání informací, případně využití map či fotografování.  

 

4.4 Zhodnocení možnosti využití alternativních způsobů pro tvorbu 

naučných stezek v CHKO Jizerské hory 

V současné době jsou všechny naučné stezky v CHKO Jizerské hory realizovány 

tradičním způsobem pomocí informačních tabulí. Zcela jistě se nabízí jejich doplnění 

či obohacení právě formou tabulek s taggy, které s využitím mobilních telefonů nabídnou 

další informace i různé audio vizuální prvky. Stejně tak by se nabízela možnost 

vybudování samotné stezky pomocí kódů, protože malé tabulky nebudou nijak výrazně 

narušovat krajinu a přírodní prostředí, což je vhodné všude, o to více v chráněné krajinné 

oblasti. Avšak proti možnosti využití moderních technologií tímto způsobem stojí horské 

prostředí mimo větší civilizační celky, které ne vždy umožňuje datového připojení 

a v některých místech Jizerských hor není k dispozici ani telefonní signál. Je tedy 

otázkou, jak by se s těmito podmínkami vyrovnaly společnosti Geotrips, která nabízí 

využití offline průvodce bez využití dat a internetu, nebo firma Scientica Agency, s. r. o., 

která realizovala stezku v Kralupech s využitím satelitní navigace. 

Přestože pro chráněnou krajinnou oblast je využití alternativního vybudování naučné 

stezky pomocí tabulek s kódy bez klasických tabulí zcela jistě vhodné z pohledu zásahu 

do prostřední, naráží tyto technologie z hlediska na potřebu pokrytí signálem a datovým 

připojením. Je tedy zcela na místě, aby v případě budování naučné stezky v CHKO 

Jizerské hory byla využita alternativa, která nevyžaduje datové připojení ani telefonní 

signál. Offline varianta, která by eliminovala nutnost pokrytí oblasti mobilním 

operátorem by navíc nabízela vypnutí těchto funkcí v telefonu a možnost jeho využití 

právě jen jako zdroje orientace s nainstalovanou mapou, fotoaparátu a aplikace s naučnou 

stezkou. 

V případě tvorby alternativní naučné stezky, která bude využívat mobilní telefon 

bez signálu a dat, se nabízí také úvaha o eliminaci kódů, které by bylo třeba telefonem 

načítat, když jsou zdrojem pro načítání webu a informací umístěných na internetu, které 

budou nedosažitelné. Do aplikace by tak bylo možné nahrávat místo taggů např. údaje 

z míst, ve kterých se daný účastník nachází. Náhradním zdrojem místo kódu 
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by tak pro aplikaci mohlo být třeba identifikační číslo turistického rozcestníku, letopočet 

na pomníčku apod. Po zadání této krátké jasné informace by aplikace díky volbě 

jedinečné instrukce rozpoznala danou zastávku a mohla by ze své databáze poskytnou 

uživateli obdobné připravené informace obdobně jako online varianta. Aplikace, která 

by byla pro tento typ stezek vytvořena, by využívala pouze informace, které by v sobě 

měla uložené a aktualizovala je pouze v místech s dobrým datovým připojením. Úprava 

a doplňování by byly nadále stejně jednoduché jako u systémů s QR kódy, pouze 

by k jejich aktualizaci a načítání do aplikace docházelo na příznivějších místech 

z hlediska signálu. Navíc by tato varianta eliminovala zásahy do prostředí a umísťování 

dalších tabulek. Bylo by samozřejmě nutné zvolit údaje na stabilních prvcích, které jsou 

neměnné, v případě využití turistických rozcestníků se domluvit s KČT. Tento způsob 

vyhledávání kódu pro to, aby se účastník dostal k informacím, přináší navíc lehký prvek 

dobrodružství, jakési nalezení šifry pro otevření pokladnice s věděním. Samozřejmě 

se nabízí, aby v místech, kde návštěvník získá kód např. ve formě letopočtu na pomníčku, 

získal právě informace o tom, proč je zde pomníček postaven, případně o nejbližším 

přírodním okolí, historii či dané oblasti, kterou se budou ubírat jeho další kroky. 

Tedy naplnit myšlenku naučných stezek, které mají využít bezprostřední působení nejen 

přírodního prostředí na člověka. 

Stezky, které nevyžadují umístění jakékoli tabulky a které by využívaly nejlépe čísla 

z turistických rozcestníků, by byly navíc vhodné pro naučné stezky určené pro lyžařskou 

turistiku. V zimě může být díky povětrnostním podmínkám tabulka s kódem zakrytá 

sněhem a námrazou a nebude možné ji pomocí mobilního telefonu načíst. Pokud budeme 

chtít pouze přečíst číslo a to zadat do aplikace, až na extrémní případy jsou turistické 

rozcestníky čitelné i v zimě a neměl by tak být problém získat kód pro načtení informací. 

V Jizerských horách nejsou obvykle tak silné zimy a silný vítr, aby došlo k úplnému 

zakrytí turistického značení. Odstranění nutnosti tabulek také znamená, že nebude třeba 

řešit jejich opravy, náhrady, umísťování nových při vytvoření nové trasy 

nebo odstraňování starých.  

 

4.5 Využití naučných stezek v CHKO Jizerské hory pro cyklo a lyžařskou 

turistiku 

Jizerské hory jsou proslulou oblastí nejen pro pěší turistiku, ale v létě také pro cyklo 

turistiku a v zimě jsou velmi oblíbenou destinací pro běžecké lyžování. Přestože obecně 
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cílí naučné stezky především na pěší turisty, kteří mají více času pozorovat přírodu 

a okolní prostředí a snáze se zastaví u stanovišť naučné stezky, v Jizerských horách 

se díky jejich širokému využití a sítí tras nabízí možnost připravit naučnou stezku 

i pro tyto druhy turistiky. Naučné stezky, které jsou zatím v této oblasti realizovány, jsou 

dle své délky a umístění cíleny na pěší turistiku, tedy jedná se opět o prozatím nevyužitý 

potenciál, které mohou naučné stezky nabídnout. Pokud se návštěvník rozhodne, že chce 

naučnou stezku absolvovat a zastávky budou v rozumné vzdálenosti, aby stále nemusel 

stavět a sesedat z kola či odkládat lyže a hůlky, není důvod, aby svou cestu také 

neobohatil o poznávání krás Jizerských hor, jejich přírodního a historického bohatství. 

V létě navíc nabídne cyklo varianta možnost absolvovat delší trasu a tedy více míst, 

případně vzdálenějších, které by byly hůře dosažitelné pro pěší turisty. Lyžařská turistika 

zase poskytuje prostor pro poznávání hor v jedinečném zimním období, které nabízí cela 

jiný pohled na přírodní krásy a zajímavosti. Cyklo i lyžařská turistika stejně jako pěší 

obsahují kromě pohybové a technické složky právě složku kulturně poznávací a díky 

naučným stezkám, které pro tyto dva druhy turistiky zcela chybí, by mohly v tomto směru 

nabídnout Jizerského hory něco naprosto jedinečného. 
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5 Závěr 
Příroda a pohyb v přírodním prostředí patří neodmyslitelně k člověku a jeho 

harmonickému rozvoji. Turistika jakožto jedna z aktivit v přírodě je využívána širokou 

veřejností a v CHKO Jizerské hory je velmi populární. V oblasti je také řada naučných 

stezek, které mohou napomáhat k ekologické výchově a přibližovat široké veřejnosti 

krásy a zajímavosti přírodní, historické i kulturní a prohlubovat tak vztah člověka 

k přírodě obecně, a především k daným lokalitám.  

V CHKO Jizerské hory bylo nalezeno 23 naučných stezek různé délky a obsahu, všechny 

však se stejným způsobem zpracování. Tyto stezky využívají pouze klasické informační 

panely, tedy tabule, které jsou umístěné přímo v přírodě. Ty disponují při správném 

provedení určitými výhodami, avšak jejich přítomnost může být daném místě rušivá 

jakz hlediska zásahu do přírody, tak vizuálního. Navíc je nákladné a složité tyto tabule 

nejen postavit při budování stezky, ale také je následně spravovat, v případě poničení 

opravit a také aktualizovat nebo doplňovat o další informace. Negativa může z velké části 

eliminovat využití moderních technologií a chytrých telefonů, což je varianta již využitá 

v jiných lokalitách. Používání mobilního telefonu v přírodním prostředí není příliš 

žádoucí, avšak vzhledem k jeho používání jako zdroje map a pro focení lze stejně 

předpokládat jeho využití. Při práci s těmito technologiemi se nabízí doplnění 

nebo výstavba nových naučných stezek bez přidávání dalších informačních tabulí. 

Možností jsou pouze malé tabulky s kódy, které se pomocí chytrých telefonů načítají 

a jsou tak zdrojem informací, které lze snadno upravovat a aktualizovat. Navíc nejsou 

tak robustní jako velké tabule a nezasahují tak do přírodního prostředí nijak výrazně 

ani stavbou, ani vizuálně. Nabízí se také myšlenka využití již stávajících prvků, 

které by mohly nabídnout jakýsi kód pro připravenou aplikaci poskytující informace 

místo tabulí. V případě použití mobilních telefonů je však nezbytné uvažovat 

nad nedostatečným pokrytím mobilními operátory v horském prostředí a připravit se 

na alternativu bez nutnosti využití telefonního signálu a datového připojení. 

Mezi provozovateli a poskytovateli systémů pro tyto alternativní způsoby realizace 

naučných stezek se však někteří již touto variantou zabývají, je tedy na místě 

předpokládat, že ani tato komplikace by nemusela být při úvaze o vybudování nových 

naučných stezek nepřekonatelným problémem. Touto cestou by se dala vybudovat 

teoreticky neomezená síť stezek, aniž by bylo zasahováno do samotného prostředí 
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CHKO Jizerského hory dalšími tabulemi a jejich průběh i předávané informace by bylo 

vcelku jednoduché upravovat a aktualizovat. 

Délka stezek naznačuje nabídku pouze pro pěší turistiku, rozmezí se pohybuje od 300 m 

do 12 km. Mezi aktuálními stezkami tak chybí nabídka pro cyklo a lyžařskou turistiku, 

což skrývá potenciál pro vybudování naučných stezek na zcela nové cílové skupiny 

turistů. Naučné stezky jsou sice primárně zaměřeny na pěší turisty, ale Jizerské hory, které 

nabízí skvělé podmínky pro cyklo a lyžařskou turistiku, jsou ideální oblastí pro rozšíření 

této kulturně poznávací činnosti spojené se ekologickou výchovou i pro další skupiny 

návštěvníků. K pěším variantám by mohlo CHKO Jizerské hory nabídnout naučné stezky 

pro poznávání a posilování vztahu k místní přírodě a historii většímu množství turistů, 

kteří navíc při své aktivitě obsáhnou mnohem větší území a mohou se dostat i do míst, 

které jsou pro řadu pěších turistů vzdálená. V případě lyžařské turistiky by navíc stezky 

nabídly seznámení s Jizerskými horami v jedinečné zimní krajině a díky jednomu 

z nejlépe udržovaných areálů pro běžecké lyžování v České republice by tak stavěly 

na vynikajících podmínkách pro všechny úrovně lyžařů. 

CHKO Jizerské hory nabízí krásnou a jedinečnou přírodu, bohatou historii a jejich 

návštěvníci se mohou přímo v těchto místech obohatit o řadu zajímavých informací 

spojených s těmito místy prostřednictvím naučných stezek a prohloubit svůj vztah 

k přírodě. Vzhledem k výše zmíněným novým potenciálním možnostem 

v technologickém směru i směru zacílení na další skupiny turistů se nabízí rozšířit 

nabídku stezek a vytvořit tak větší povědomí nejen o CHKO Jizerské hory a přilákat více 

návštěvníků, ale také rozvinout jejich vztah k místnímu přírodnímu prostředí i přírodě 

obecně, a tím podpořit dlouhodobě zlepšení chování vůči přírodě a péči o přírodu. 
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