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Úvod

Značení tras pro cykloturistiku a pěší turistiku má v Česku dlouhou tradici. 
Stále však chybí předpis, který by dostatečným způsobem řešil všechny 
požadavky, které jsou na podobu značení v současnosti kladeny. Tento mate-
riál má sloužit jako návod pro kraje, obce a další subjekty, které u nás značí 
trasy směrovým cyklistickým značením. Zaměřuje se zejména na dálkové 
cyklotrasy, především EuroVelo trasy, jejichž vyznačování začalo v ČR v roce 
2013.  

Metodika dálkových tras vznikla pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj 
a Ministerstva dopravy a jejími autory jsou garanti národní sítě dálkových 
tras, tedy Nadace Partnerství, Centrum dopravního výzkumu,v.v.i. a Klub 
českých turistů, který se stará o značení tras v terénu.  

Zpracování vychází z platných právních a technických dokumentů, pře-
devším ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
a jeho prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb. 

Metodika značení dálkových tras v ČR řeší, jak doplnit označení dálkových 
cyklotras (zejména EuroVelo) do současného i nového cyklistického směro-
vého značení. 
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 Loga cyklotras

Způsob vyobrazení

Loga cyklotras 

Minimální velikost plochy a odstupů
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 Loga cyklotras

Loga EuroVelo na území ČR

Směrové tabulky pro cyklisty (IS 21)

Zásady provádění
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Podobu značek EuroVelo upravuje manuál Evropské 
cyklistické federace (ECF) Signing of EuroVelo Cycle 
Routes. Dokument je ke stažení na eurovelo.org a www.
cyklodoprava.cz.
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Skladebnost grafi ckého provedení 
směrových tabulí pro cyklisty

Směrové tabule pro cyklisty (IS 19)4.1 4.2.1a
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Základní případy použití a vyobrazení

4.4 5.1
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Návěst před křižovatkou pro cyklisty (IS 20)

Další možnosti použití a vyobrazení

Návěst před křižovatkou pro cyklisty (IS 20)

Další možnosti použití a vyobrazení
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Příklady provedení značení a sestav

Místo A+B+C+D+E

6.2a

26 27

Příklady provedení značení a sestav

Modelová mapka
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 Příklady provedení značení a sestav

Místo F+G+H+I+J+K

6.2b
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Symboly jiných cílů 7.1
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Symboly jiných cílů 7.2b
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